
Dr Brown’s Natural Flow, Deluxe Bottle Warmer
Θερµαντήρας µπιµπερό

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το προϊόν προορίζεται για οικιακή χρήση. Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να ακολουθούνται οι

βασικές οδηγίες προφύλαξης συµπεριλαµβανοµένων των παρακάτω:
∆ιαβάστε όλες τις οδηγίες. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες. Να χρησιµοποιείτε λαβές ή χερούλια. Για προφύλαξη 

από ηλεκτροπληξία, µην βυθίζετε καλώδια ή πρίζες στο νερό ή σε άλλα υγρά. Χρειάζεται στενή επίβλεψη αν η συσκευή 
χρησιµοποιείται κοντά σε παιδιά. Βγάλτε την από την πρίζα όταν δεν χρησιµοποιείται ή πριν τον καθαρισµό. Αφήνετε
την να κρυώσει πριν τη λειτουργήσετε ή πριν αφαιρέσετε τµήµατά της.

Μην χρησιµοποιείτε κάποια συσκευή µε χαλασµένο καλώδιο ή πρίζα ή που δεν λειτουργεί σωστά ή που είναι κατε-
στραµµένη. Σε αυτήν την περίπτωση, επιστρέφετε τη συσκευή για έλεγχο, επισκευή. Η χρήση εξαρτηµάτων που δεν συ-
στήνονται από τη Handi-Craft µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµό. Να µην χρησιµοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.

Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέµεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου ή να ακουµπάει καυτές επιφάνειες.
Να µην τοποθετείται πάνω ή κοντά σε αέριο, ή ηλεκτρική σόµπα ή φούρνο. Χρειάζεται µεγάλη προσοχή όταν µετακινείτε
µία συσκευή που περιέχει καυτά υγρά. Για να το λειτουργήσετε συνδέετε την πρίζα στον επιτοίχιο ρευµατοδότη. Για
αποσύνδεση, το γυρίζετε στο “off” και αποσυνδέεται το καλώδιο από το ρευµατοδότη. Να µην χρησιµοποιείτε τις συ-
σκευές για άλλη χρήση. Να µην βυθίζετε το θερµαντήρα ή το καλώδιο στο νερό. Όταν είναι σε λειτουργία ο θερµαντή-
ρας περιέχει καυτό νερό. Προσοχή να µην πεταχτεί νερό πάνω σας όταν αφαιρείτε το περιεχόµενο του θερµαντήρα.
Η συσκευή προορίζεται µόνο για οικιακή χρήση. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµ-
βανοµένων των παιδιών) µε µειωµένη σωµατική, νοητική ικανότητα ή έλλειψη εµπειρίας και γνώσης, εκτός αν είναι
υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά µε τη χρήση της από κάποιον υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα
παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή. Αν το καλώδιο είναι κατεστραµµένο
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το σέρβις, ή από ειδικευµένο πρόσωπο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
Πριν σερβίρετε την τροφή βεβαιωθείτε ότι είναι στη σωστή θερµοκρασία. Πριν σερβίρετε αποσυνδέετε το καλώδιο
από τον επιτοίχιο ρευµατοδότη. Μην αφήνετε το καλώδιο σε σηµείο που το φτάνουν τα παιδιά.

Ο∆ΗΓΙΕΣ
Ευχαριστούµε που αγοράζετε τον θερµαντήρα Dr. Brown’s Natural Flow. Έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στη µη-
τέρα, τον πατέρα και άλλα πρόσωπα που φροντίζουν το µωρό έναν απλό, εύκολο και αξιόπιστο τρόπο για να θερµαίνετε
τα µπιµπερό Dr. Brown’s και το φαγητό του µωρού σας. Χωράει επίσης τα περισσότερα µπιµπερό του ανταγωνισµού,
καθώς και δοχεία φαγητού των µωρών. Ταιριάζει µε τα µπιµπερό dr. Brown's.
Σαν γονείς, ξέρουµε ότι το τάισµα του µωρού είναι µία στιγµή που δηµιουργεί στρες, ειδικά αν το µωρό είναι εκνευ-
ρισµένο ή κάνει φασαρία. Η ετοιµασία του µπιµπερό συχνά πραγµατοποιείται ενώ κρατάει κανείς το µωρό και το πα-
ρηγορεί. Η Dr Brown’s εισάγει αυτό το καινοτόµο νέο προϊόν για να κάνει πιο απλή και πιο εύκολη τη θέρµανση του
µπιµπερό και του φαγητού.
Παρακαλούµε διαβάστε το ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ που περιλαµβάνονται ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ πριν να χρη-
σιµοποιήσετε το νέο θερµαντήρα Dr. Brown’s Natural Flow για πρώτη φορά.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α. Καπάκι
Β. Κύριο µέρος
C. Αποσπώµενο δοχείο νερού
D. Πίνακας ελέγχου και LCD ρολόι
Ε. Αποσπώµενο καλάθι
F. Αναστρέψιµη βάση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. ∆οχείο νερού που επαναπληρώνεται, έτσι ώστε ο χρήστης χρειάζεται µόνο να προσθέσει νερό στη συσκευή κάθε 

6-12 κύκλους θέρµανσης των µπιµπερό. Επίσης, υπάρχει το πλεονέκτηµα ότι δεν χρειάζεται να αδειάσει κανείς το
νερό που αποµένει µετά από κάθε χρήση.

2. Ρυθµιζόµενο αποσπώµενο καλάθι για εύκολη, γρήγορη και αξιόπιστη θέρµανση των µπιµπερό dr. Brown's. Τα δοχεία 
κανονικού µεγέθους τροφής µπορούν να ζεσταθούν. Οι πιπίλες και άλλα παιδικά αντικείµενα µπορούν να αποστειρωθούν.
Η µονάδα µπορεί επίσης να χωρέσει και άλλα µεγέθη µπιµπερό του ανταγωνισµού.

3. Καπάκι πάνω από το θάλαµο θέρµανσης είναι πάντα κλειστό κατά τον κύκλο θέρµανσης για να διατηρεί τον ατµό
µέσα στη συσκευή, έτσι ώστε να δηµιουργείται πιο αποτελεσµατική και ασφαλής θέρµανση σε λιγότερο χρόνο.
Ανοίγει για να αφαιρεί κανείς εύκολα το µπιµπερό ή το δοχείο φαγητού.

4. Προγραµµατισµένος από το χρήστη κύκλος θέρµανσης. Αυτή η συσκευή επιτρέπει στο χρήστη να καθορίσει τον
κατάλληλο χρόνο θέρµανσης µε βάση την αρχική θερµοκρασία του γάλατος και το µέγεθος του µπιµπερό και να
κρατήσει αυτό το χρόνο αποθηκευµένο στη µνήµη της µονάδας. Έτσι, ξεκινάει η λειτουργία µόνο µε το πάτηµα ενός
κουµπιού για γρηγορότερη θέρµανση του µπιµπερό.



5. Ψηφιακό πληκτρολόγιο µε 4 κουµπιά για να ρυθµίζει κανείς την ώρα και να γυρίζει τη συσκευή στο on/off. Η ώρα
που ρυθµίστηκε την τελευταία φορά αποθηκεύεται στη µνήµη και εµφανίζεται όταν η συσκευή ρυθµίζεται στο on.

Το ρολόι LCD µετράει. Υπάρχει ένα ξυπνητήρι που χτυπάει 5 φορές, όταν ο κύκλος θέρµανσης ολοκληρώνεται.
6.  Οθόνη µε οπίσθιο φωτισµό για χρήση τη νύχτα.
7.  Αυτόµατο κλείσιµο µετά από 10 λεπτά.
8.  Αυτόµατο κλείσιµο στην περίπτωση υπερθέρµανσης.
9.  Βάση για να υπάρχει σταθερότητα.
10. ∆υνατότητα αποθήκευσης του καλωδίου στο κάτω µέρος της µονάδας.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Όταν ξεπακετάρετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αποµακρύνεται τις συσκευασίες. Τοποθετήστε στη θέση του το καπάκι
και βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήµατα είναι στη στερεωµένα στη θέση τους και µπορείτε να ξεκινήσετε (∆ΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΑ 1).

ΕΙΚΟΝΑ 1
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
1. Τοποθετήστε τον θερµαντήρα Dr. Brown’s φυσικής ροής σε οποιαδήποτε βολική επίπεδη

επιφάνεια. Σιγουρευτείτε ότι τοποθετείτε το ηλεκτρικό καλώδιο µακριά από τα παιδιά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεµένη
στο ρεύµα όταν τοποθετείτε το δοχείο νερού.

2.  Βγάλτε το δοχείο νερού από τη δεξιά πλευρά της κύριας συσκευής.
3.  Αναποδογυρίστε το δοχείο νερού ώστε το µικρό άνοιγµα να είναι µπροστά.

Γεµίστε το δοχείο µε νερό µέσα από αυτό το άνοιγµα. (∆ΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΑ 2).

4. Τοποθετήστε τον κοντό λαιµό του ανοίγµατος γεµίσµατος (µε την επίπεδη
πλευρά του δοχείου όρθια) στο βάθος της σχισµής στη δεξιά πλευρά της συ-
σκευής. Γυρίστε το δοχείο σε κατακόρυφη θέση και βάλτε το µέσα στη θέση
(∆ΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΑ 3).
Βεβαιωθείτε ότι είναι στερεωµένο σε αυτή τη θέση.

5. Το δοχείο νερού θα γεµίσει τώρα αυτόµατα το δοχείο θέρµανσης µέσα στη συσκευή έως το σωστό επίπεδο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο θερµαντήρας Dr. Brown’s φυσικής ροής είναι µοναδικός και βολικός γιατί δεν χρειάζεται να γεµίζεις
το δοχείο κάθε φορά που χρειάζεται να το χρησιµοποιήσεις. Το ηµιδιαφανές δοχείο επίσης δρα σαν µετρητής. Απλά
να προσέχετε το επίπεδο του υγρό και να ξαναγεµίζετε το δοχείο όταν δεν βλέπετε πια νερό µέσα στο δοχείο.

6. Εισάγετε το διακόπτη στο ρεύµα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΥ
Οι παρακάτω χρόνοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν προκαταρκτικός οδηγός. Υπάρχουν πολλοί παράµετροι από

τους οποίους εξαρτάται το πόσο γρήγορα αυτή η συσκευή θα ζεστάνει ένα µπιµπερό ή ένα δοχείο φαγητού, όπως το
µέγεθος του δοχείου, η ακριβής θερµοκρασία έναρξης του περιεχοµένου και ο τύπος του υγρού/φαγητού που θερ-
µαίνεται. Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα επηρεάσουν το πώς η συσκευή θερµαίνει το περιεχόµενο, καθώς και την τελική
θερµοκρασία που επιτυγχάνεται.

Όταν ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής, θα χρειαστείτε να κάνετε ρυθµίσεις το χρόνο για να επιτύχετε την πιο κα-
τάλληλη τελική θερµοκρασία. Η συσκευή θα κρατήσει τον χρόνο που χρησιµοποιήθηκε την τελευταία φορά στη µνήµη,
οπότε από τη στιγµή που θα καθορίσετε τον καλύτερο χρόνο για ένα µπιµπερό συγκεκριµένου µεγέθους, µπορείτε να
εισάγετε ένα άλλο µπιµπερό και να πατήσετε το “start”.

Χρησιµοποιήστε το παρακάτω διάγραµµα σαν ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΟ για να εκτιµήσετε τον κατάλληλο χρόνο
για τον κύκλο θέρµανσης. Ξεκινήστε χρησιµοποιώντας την ενηµέρωση από το διάγραµµα αλλά ρυθµίστε το χρόνο
βασιζόµενοι στο αποτελέσµα που επιτυγχάνεται.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΥΚΛΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΣΤΑΘΟΥΝ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ
ΈΧΕΤΕ ∆ΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΧΡΟΝΟΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ΑΥΤΟΣ Ο ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΟΡΙΟ 8 ΛΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ
ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ.

ΕΙΚΟΝΑ 2

ΕΙΚΟΝΑ 3



ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΛΑΙΜΟ/ΠΛΑΣΤΙΚΟ
   (πριν τη θέρµανση)  (σε λεπτά)
60 ml υγρό  Θερµοκρασία δωµατίου (22°C) 2:10
60 ml υγρό  Ψυγείο (4°C)  3:00
60 ml υγρό  Καταψύκτης (-18°C)  8:00+:30
120 ml υγρό  Θερµοκρασία δωµατίου (22°C) 2:30
120 ml υγρό  Ψυγείο (4°C)  3:55
120 ml υγρό  Καταψύκτης (-18°C)  8:00+1:05
250 ml υγρό  Θερµοκρασία δωµατίου (22°C) 3:00
250 ml υγρό  Ψυγείο (4°C)  5:00
250 ml υγρό  Καταψύκτης (-18°C)  8:00+3:30
ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΜΕ ΦΑΡ∆Υ
ΛΑΙΜΟ/ΓΥΑΛΙΝΟ
150 ml υγρό  Θερµοκρασία δωµατίου (22°C) 2:00
150 ml υγρό  Ψυγείο (4°C)  2:50
150 ml υγρό  Καταψύκτης (-18°C)  7:00
270 ml υγρό  Θερµοκρασία δωµατίου (22°C) 2:30
270 ml υγρό  Ψυγείο (4°C)  4:20
270 ml υγρό  Καταψύκτης (-18°C)  8:00+2:10
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ ΤΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ DR. BROWN’S ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΑ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΖΕΣΤΑΙ-
ΝΕΤΕ ΤΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΑ
ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν χρησιµοποιείτε γυάλινα µπουκάλια, να χρησιµοποιείτε µόνο γυάλινα θερµοανθεκτικά µπουκάλια, καθώς
η ξαφνική αλλαγή θερµοκρασίας µπορεί να προκαλέσει το σπάσιµο του γυαλιού.
ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΜΕ ΦΑΡ∆Υ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΛΑΙΜΟ/ΠΛΑΣΤΙΚΟ
   (πριν τη θέρµανση)  (σε λεπτά)
150 ml υγρό  Θερµοκρασία δωµατίου (22°C) 2:20
150 ml υγρό  Ψυγείο (4°C)  4:00
150 ml υγρό  Καταψύκτης (-18°C)  8:00+3:00
270 ml υγρό  Θερµοκρασία δωµατίου (22°C) 3:20
270 ml υγρό  Ψυγείο (4°C)  5:35
270 ml υγρό  Καταψύκτης (-18°C)  8:00+6:10
∆ΟΧΕΙΟ ΦΑΓΗΤΟΥ  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
   (πριν τη θέρµανση)  (σε λεπτά)
120 ml   Θερµοκρασία δωµατίου (22°C) 2:30
120 ml   Ψυγείο (4°C)  2:45
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η θέρµανση των παγωµένων δοχείων φαγητού µε αυτόν τον θερµαντήρα δεν ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ. Να τα ξεπα-
γώνετε πάντοτε. Να µην θερµαίνετε ποτέ ένα άδειο µπουκάλι ή δοχείο σε αυτό το προϊόν.
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΠΙΠΙΛΑΣ  Ή    ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΜΙΚΡΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Πιπίλα      2:00

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
1.  Μετακινήστε κάθε προστατευτικό καπάκι, τοποθετήστε το µπουκάλι ή

το δοχείο στο καλάθι και µετά τοποθετήστε το στον θάλαµο θέρµανσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το καλάθι έχει 2 µέρη. Ο πάτος µπορεί να τοποθετηθεί ανά-
ποδα έτσι ώστε τα µικρότερα µπουκάλια να είναι πιο ψηλά στο θάλαµο
θέρµανσης και να µπορούν να βγουν πιο εύκολα (∆ΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΑ 4).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν να θερµάνετε τα µπιµπερό Dr. Brown's αποµακρύνετε όλα τα εσωτερικά µέρη, δηλαδή τη βάση 
βαλβίδας και το σωλήνα ροής πριν το ζέσταµα για να προλάβετε την εξαέρωση του υγρού στην περίπτωση διαρροής
αν σχηµατιστούν αέρια κατά το ζέσταµα.
Παρόλα αυτά, αν αυτό συµβεί, χύστε οποιοδήποτε νερό παραµένει στο θάλαµο θέρµανσης της συσκευής και του
δοχείου και ξαναγεµίστε το δοχείο µε φρέσκο νερό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αδειάσει ο θάλαµος θέρµανσης, βγάλτε το προϊόν από το ρεύµα και µετακινήστε το δοχείο. Με
το κάλυµµα ανοικτό, αφαιρέστε το υγρό πάνω από ένα νεροχύτη και στεγνώστε ότι έχει αποµείνει.

2. Κλείστε το κάλυµµα. Ποτέ µην χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή χωρίς να είναι τοποθετηµένο το καλάθι στη θέση
του και ρυθµισµένο για το µέγεθος του µπιµπερό ή του δοχείου φαγητού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ανοίγετε το καπάκι του θαλάµου θέρµανσης από τη στιγµή που έχει αρχίσει ο κύκλος θέρµανσης.
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3. Πατήστε οποιοδήποτε κουµπί στο πληκτρολόγιο (εκτός από το 0) για να εµφανιστεί ο 
«προηγούµενος χρόνος θέρµανσης». Αν είναι σωστός πιέστε >. Αν θέλετε να αλλάξετε την 
ώρα πιέστε το κουµπί µε το βέλος προς τα πάνω για να αυξήσετε το χρόνο, ή το κουµπί µε το 
βέλος προς τα κάτω για να µειώσετε το χρόνο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιέζοντας και κρατώντας ένα κουµπί µε βέλος θα αλλάξει η ώρα πολύ γρήγορα. 
Για να αλλάξει η ώρα αργά, πιέστε και αφήστε το κουµπί µε το βέλος έτσι ώστε οι αριθµοί να 
αλλάζουν αυξητικά. Από τη στιγµή που θα εµφανιστεί στον πίνακα η επιθυµητή ώρα, πιέστε 
το κουµπί έναρξης (∆ΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΑ 5).

4. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος θέρµανσης, ο πίνακας θα δείξει 00:00 για 60 δευτερόλεπτα και µετά θα σβήσει. Εκείνη  τη
στιγµή θα ακουστεί ήχος 5 φορές που δείχνει ότι ο κύκλος που έχει επιλεγεί ολοκληρώθηκε και το 
µπουκάλι ή το φαγητό µπορεί να αποµακρυνθεί από τη συσκευή. Μπορείτε να ανοί-
ξετε το καπάκι του προϊόντος σε αυτό το σηµείο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να κλείσετε τη συσκευή οποιαδήποτε στιγµή πατώντας το κουµπί 0.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέξτε τον ατµό που βγαίνει από το θάλαµο θέρµανσης.
ΜΗΝ βάζετε τα χέρια σας πάνω ή γύρω από το θάλαµο θέρµανσης κατά τη διάρκεια ή 
αµέσως µετά τον κύκλο θέρµανσης.

5. Πιάστε από τα πλαϊνά χερούλια το καλάθι και αποµακρύνετέ το αµέσως για να προλάβετε την 
δηµιουργία υπολειµµάτων από τη θέρµανση. Τοποθετήστε το στον πάγκο και αποµακρύνετε 
το µπουκάλι ή το δοχείο (∆ΕΙΤΕ ΕΙΚΟΝΑ 6).

6. Ανακινήστε απαλά το υγρό στο µπουκάλι ή αναδέψτε το φαγητό προσεκτικά ώστε η θερµοκρασία να γίνει οµοι-
όµορφη στον περιέκτη.

7. ΠΑΝΤΟΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ  Ή ΤΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΑΪΣΕΤΕ ΤΟ ΜΩΡΟ ΣΑΣ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή είναι προγραµµατισµένη να µειώνει αυτόµατα το χρόνο ενός πρόσθετου κύκλου θέρµανσης
που ξεκινάει µέσα σε 15 λεπτά από το τέλος του προηγούµενου κύκλου. Αν θερµάνετε αµέσως ένα δεύτερο µπιµ-
περό, θα δείτε ότι ο χρόνος µειώνεται κατά ένα προκαθορισµένο ποσοστό εκτός αν βάλετε ένα δικό σας χρόνο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή διαθέτει έναν εσωτερικό αισθητήρα που κλείνει αυτόµατα τη µονάδα αν ζεσταθεί πολύ ή
αν εξαντληθεί το νερό. Ο διακόπτης θα κάνει επανεκκίνηση µόλις κατέβει η θερµοκρασία της µονάδας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λόγους που αφορούν την ανάπτυξη µικροβίων και λόγους υγιεινής, από τη στιγµή που το γάλα ή το
φαγητό θερµαίνεται, δεν πρέπει να θερµανθεί ξανά και θα πρέπει να πεταχτεί αν δεν χρησιµοποιηθεί αµέσως. Πα-
ρακαλούµε να συµβουλεύεστε τον επαγγελµατία υγείας για περαιτέρω οδηγίες σχετικά µε συστάσεις που αφορούν
την ασφάλεια κατά το τάϊσµα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Βγάζετε πάντοτε τη συσκευή από το ρεύµα και βεβαιώνεστε ότι είναι κρύα πριν καθαρίσετε κάποιο µέρος της.
Αποµακρύνετε το δοχείο νερού και αδειάζετε το νερό από τη µονάδα.
Σκουπίζετε τις εξωτερικές επιφάνειες καθώς και το εσωτερικό του θαλάµου θέρµανσης µε ένα βρεγµένο πανί ή
σφουγγάρι και ήπιο σαπούνι. ΜΗΝ βυθίζετε τη µονάδα σε νερό ή υγρό.
Τα αποσπώµενα καλάθια µπορούν να καθαριστούν στο πάνω ράφι του πλυντηρίου πιάτων ή µε νερό και σαπούνι.
Ξεπλένονται µε καθαρό νερό. Στεγνώνουν στον αέρα.
ΜΗΝ χρησιµοποιείτε µαντηλάκια καθαρισµού, σύρµατα ή διαλυτικά για τον καθαρισµό.
ΜΗΝ αποσυναρµολογείτε το προϊόν.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΛΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Είναι απαραίτητο να αφαιρούνται τα άλατα από τη συσκευή κάθε 2 εβδοµάδες για να εξασφαλίσετε ότι εξακολουθεί
να λειτουργεί σωστά. Χύστε όλο το νερό που έχει αποµείνει έξω από το δοχείο του νερού. Για να αφαιρέσετε τα άλατα,
χρησιµοποιήστε µόνο ΛΕΥΚΟ ΞΥ∆Ι (µηλόξυδο) στο δοχείο νερού και µετά λειτουργήστε τον θερµαντήρα όπως
κάνετε συνήθως µέχρι να αφαιρεθούν τελείως τα άλατα.

Αποκλειστικός διανοµέας για Ελλάδα-Κύπρο:
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. Λεωφ. Κηφισού 132 Τ.Κ. 12131 Περιστέρι
Τηλ. Κέντρο: 210 5199200 Fax: 2105144279

ΕΓΓΥΗΣΗ
Υπάρχει εγγύηση 1 χρόνου από την ηµεροµηνία αγοράς, από ελαττώµατα στο υλικό και την εργασία. Στην µη πιθανή περίπτωση 
βλάβης ή ελαττώµατος κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η εταιρεία, κατά την κρίση της, θα αντικαταστήσει ή θα επισκευάσει 
το προϊόν υπό την εγγύηση. Μετά την παραλαβή του προϊόντος µε την απόδειξη αγοράς, το ελαττωµατικό εξάρτηµα θα επισκευαστεί 
ή θα αντικατασταθεί δωρεάν και θα σας επιστραφεί. Παρακαλώ στείλτε την ελαττωµατική µονάδα, µε την απόδειξη αγοράς µε έγκυρη 
ηµεροµηνία αγοράς και περιγραφή του προβλήµατος στο κατάστηµα αγοράς ή κατόπιν συνεννόησης µε το κατάστηµα αγοράς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που το ελάττωµα οφείλεται σε αµέλεια, ατύχηµα ή µη σωστή χρήση της 
συσκευής.
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