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mm CUMISÜVEG MELEGÍTŐ 

FIGYELMEZTETÉS: NE HASZNÁLJA A CUMISÜVEG MELEGÍTŐT, HA NINCS BENNE VÍZ. 

Köszönjük, hogy termékünket választotta. 

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi információkat és a használati utasítást, és 
őrizze meg későbbi hivatkozás céljából. 

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK ÉS A KÉSZÜLÉK MEGFELELŐ HASZNÁLATA: 

1. . A jótállási idő alatt az eredeti csomagolás és a vásárlást igazoló bizonylat megőrzése javasolt, amely
egyben garanciajegy is egyben reklamáció esetén. Szállítás közben a készüléket az eredeti
csomagolásába kell helyezni. 

2. Az első használat előtt távolítsa el a csomagolást, és vegyen ki mindent a belsejéből.

3. Ne nyúljon a készülékhez, ha az a vízbe esett, azonnal húzza ki az elektromos hálózatból.

4. Tisztításkor a készüléket le kell választani az áramellátásról.

5. Gyermekek és csökkent fizikai vagy szellemi teljesítőképességű személyek azon személy felügyelete
mellett használhatják a készüléket, ami garantálja biztonságukat. 

6. A készüléket és annak vezetékét 8 év alatti gyermekektől távol kell tartani. A készülék nem játék.

7. Ne használja a készüléket a rendeltetésétől eltérő célokra.

8. Mielőtt a csatlakozódugót elektromos aljzatba csatlakoztatná, győződjön meg arról, hogy az adattáblán 
feltüntetett feszültség megegyezik az aljzatban lévő hálózati feszültséggel. Ha a feszültségek nem
egyeznek, ne csatlakoztassa a készüléket. 

9. Soha ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem a készülékhez mellékeltek, és amelyeket nem
ajánlott a gyártó. 

10. Húzza ki a készüléket a csatlakozónál fogva, az elektromos vezetéket húzza.

11. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült, a cserét vagy a javítást
szakszervizre kell bízni. A jótállási időszak alatt a készülékben végzett egyéni beavatkozások garancia
vesztéshez vezetnek. 

12. Ne tárolja és ne használja a terméket, tartozékait és vezetékét éles felületek közelében.

13. Ne érjen hozzá a tápkábel a készülék tetejéhez.

14. Ne hagyja, hogy a hálózati kábel túllógjon az asztal vagy a munkalap szélén, amelyen a készülék áll.

15. Ez a készülék csak háztartási használatra készült, ne használja ipari környezetben vagy kültéren.

16. Tartsa száraz, hűvös helyen (0-40°C), kerülje a napfény hatásától.

17. A készüléket tiszta, nem zsíros, száraz felületen használja.

18. Ne helyezze a munkaeszközt fém felületekre és ablakpárkányokra.

19. Soha ne merítse vízbe vagy más folyadékba a tápkábelhez csatlakoztatott készülék alsó részét.

20. Csak hideg vízzel töltse fel a víztartályt.

21. A gyártó nem vállal felelősséget a termék és tartozékai nem megfelelő használatából eredő károkért.

22. Használat után hagyja kihűlni a készüléket.

23. A termék magas hőmérsékletre melegszik. A működés során rendkívüli elővigyázatosság szükséges.

24. A termék működés közben nem hagyható felügyelet nélkül.

25. Ne érintse meg a munkaeszközt nedves kézzel.

26. Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a csomagolóelemekkel (pl. műanyag zacskók, kartonlapok,
polisztirol). Fulladásveszély áll fenn. 

27. Az termékben lévő víz magas hőmérsékletre melegszik fel. Különös óvatossággal járjon el az
élelmiszerek keverésekor, vegye ki a tartályt a vízből. 

28. Mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét, mielőtt odaadná gyermekének.

29. A készüléket csak folyékony vagy lágy élelmiszerek melegítésére vagy hőmérsékletének tartására
szabad használni. 

30. A készülék normál bébiétel tégelyekben és üvegekben lévő ételek felmelegítésére és melegen tartására
használható. 



31. Nem szabad túl hosszan felmelegíteni az ételt. Az ételt felmelegítés után azonnal el kell fogyasztani, 
mert a 25°C - 42°C hőmérsékletű táplálék különösen kedvez a baktériumok és kórokozók
szaporodásának. Ugyanezen okból az ételmaradékot ne fogyassza el. 

32. Mielőtt felmelegítené az ételt a bébiétel-üvegekből, távolítsa el az címkéket, árcédulákat és

33. egyéb papírmatricákat, amelyek melegítés közben leválhatnak és eltömíthetik a készülék belső
felületét, vagy ráragadhatnak a fűtőlapra. A bébiétel-üvegről is le kell venni a fedelet. 

34. Mielőtt felmelegítené az ételt, ajánlatos áthelyezni a készletben található edénybe.

35. Annak érdekében, hogy az ételt egyenletesen melegítse fel, időnként meg kell keverni, óvatosan.

36. Amikor bébiételt melegít, vegye le a mellékelt fedelet.

37. A vízkőképződés csökkentése érdekében forralt vagy szűrt víz használata javasolt.

38. Mindig vizet kell önteni a termékbe, mielőtt a készüléket az áramforráshoz csatlakoztatja.

39. A készülékben lévő víz mennyisége a tartály méretétől függ. Ügyeljen arra, hogy a víz ne folyjon ki, és
ömöljön a készülékre. Ha igen, a csatlakoztatás előtt törölje szárazra a készüléket.  

HŐMÉRSÉKLET ELLENŐRZÉSE 

Mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét, mielőtt a gyermeknek adná. E cél érdekében a következőkre 
van szükség: 

1. Rázza fel az üveget vagy keverje meg az ételt az edényben.

2. Csupán csuklója belső felét kenje meg tejjel - a tej és a test hőmérsékletének nagyjából azonosnak
kell lennie. Ha a tej túl forró, akkor az üveget hideg víz alá helyezve hűtse le.  

3. Egyszerűen megkóstolva ellenőrizheti az étel hőmérsékletét. Ha túl forró, keverje össze

amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet. 

A TERMÉK SPECIFIKÁCIÓI 

1. A fedő megfordítva tálként is használható

2. Citrusfacsaró 

3. Élelmiszertartó 

4. Fő egység 

5. Fényjelző 

6. BE/KI kapcsoló / hőmérséklet-szabályozó 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

1. Állítsa a kapcsolót (6) OFF állásba.
2. Öntsön 110 ml hideg (lehetőleg forralt) vizet a készülékbe. Szint jelzés a készülék belsejében található.

Gondoskodnia kell arról, hogy ne folyjon ki víz. 
3. Csatlakoztassa a tápkábelt a megfelelő elektromos aljzathoz. Az információ az adattáblán található.
4. Lásd! a készüléket a megfelelő helyzetben: 40°C, 60°C vagy 80°C a kapcsoló (6) segítségével.
5. A Fényjelző (5) kigyullad, jelezve a fűtési folyamatot. Amikor a fűtőlap eléri a kívánt hőmérsékletet, a

visszajelző (5) kialszik. A 11 w jel ismét világít, amikor a melegítő lemez a kívánt hőmérséklet alá hűl. 
VIGYÁZAT: Ne használja a melegítőt, ha nincs benne víz! 

6. Különleges elővigyázatossággal járjon el. A készülék magas hőmérsékletre melegszik fel.
7. A készülék használata után fordítsa a kapcsolót (6) OFF állásba, majd kapcsolja húzza ki a terméket a

konnektorból. 
8. Öntse ki a vizet, és hagyja kihűlni. 

 ÉTEL MELEGÍTÉS 

Az étel vagy a tej melegítése a következő tényezőktől függ:
1. Az étel típusa
2. Élelmiszer mennyisége
3. az élelmiszer kezdeti hőmérséklete
4. Az öntött víz hőmérséklete 
5. Anyag, amelyből az edény készült
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Funkció Státusz 

Víz 
hőmérséklete 
atermékben 

Fűtési idő a kívánt 
hőmérsékletre 

Funkció 

OFF A termék ki van 
kapcsolva 

Tej melegítés 30°C-35°C 10-15 perc 

Felmelegíti és a kívánt 
hőmérsékletet tartja 
az ételnél. 

Étel melegítés 65°C-75°C 10-20 perc 
Felmelegíti az 

ételeket, 
pépeket, 
püréket, 
leveseket 

Gyors melegítés 75°C-8S°C 10-15 perc Az étel gyors 
felmelegedése 

VÍZKŐMENTESÍTÉS 
A fűtőfelületen képződő vízkövet a használat gyakoriságától és a fűtéshez használt vízkeménységtől 
függően rendszeresen el kell távolítani. Erre a célra citromsav alapú vízkőoldó szerek használhatóak. 
Kövesse a gyártó utasításait. Mossa ki és öblítse le a készüléket hideg vízzel. Törölje szárazra . 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
A házat nedves ruhával és mosószerrel tisztítsa meg. 
A motoros talpat nem lehet vízbe vagy más folyadékba meríteni. 
Ne használjon oldószereket, erős tisztítószereket és éles tárgyakat, mert ezek károsíthatják a készülék 
házát. Ne mossa a készülék egyetlen részét sem mosogatógépben. 
Specifikáció: teljesítményfelvétel: 100W; feszültség: 230V; frekvencia: 50Hz; elektromos kábel hossza: 90 
cm 
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SZAVATOSSÁG 
1. Ezt a szavatosságot az Esperanza Sp.j. Poterek adja ki az alábbi címmel: ul. Poznanska

129/133, 05-850 Ozarów Mazowiecki, Telefon: 022-7213571 w.10 - a továbbiakban Esperanza. 

2. Ez a garancia Önnek konkrét jogokat és jogorvoslatokat biztosít az Esperanza ellen. Kérem, 

gondosan olvassa át ezt a dokumentumot, hiszen azáltal, hogy követelést nyújt be jelen garancia 

alapján, úgy tekintjük, hogy megértette és elfogadta a feltételeiket. 

3. Esperanza garantálja, hogy bármely Esperanza termék a mellékelt tartozékaival együtt, normál 

használat során anyag- és gyártási hibától mentes. 

4. Amennyiben igényt támaszt a garanciára, Esperanza, lehetőség szerint, minden hibás terméket 

kijavít vagy újra cserél, vagy új gyárilag felújított alkatrészeket használ. 

5. Juttassa vissza a hibás termékeket a blokkal, kereskedelmi számlával vagy bármely más 

vásárlási bizonylattal együtt a vásárlás helyére. Minden, az eredeti dobozban lévő tartozékát 

tartalmaznia kell. Esperanza jogosult visszautasítani a garanciát, ha bármilyen tartozék hiányzik. 

6. Esperanza kötelezettséget vállal arra, hogy a bejelentéstől számított 14 naptári napon belül 

válaszol a panaszra az értékesítés helyén. Esperanza a lehető legrövidebb időn belül megjavítja 

a hibás terméket. Amennyiben külföldről kell behozni a javításhoz szükséges alkatrészeket, úgy 

ez az idő meghosszabbítható. 

7. A hibás termék újra cserélése esetén Esperanza jogosult arra, hogy a régivel megegyező 

technikai paraméterrel rendelkező, új modellt adjon, ha a garanciális idő alatt a régi modellt új 

váltotta fel. 

8. Jelen jótállás igénybevételével úgy veszik, hogy egyetértett azzal, hogy a javítás vagy 

(rendelkezésre állás esetén) csere, mely az itt leírt jótállási szolgáltatás keretében történik, az 

Ön egyetlen és kizárólagos jogorvoslata az Esperanzával szemben. 

KIVÉTELEK: 
A garancia nem terjed ki az alábbiakra: 

1. Minden olyan termék, melyet nem az Esperanza gyártott

2. Minden olyan termék, melynek sérülése vagy hibás működése a következők egyikére vezethető 

vissza: 

- a rendeltetésszerű használattól eltérő bánásmód

- átalakítás vagy belső beavatkozás vagy a terméken történt változtatás 

- nem Esperanza általi szerviz vagy javítás 

- helytelen tárolás, szállítás vagy csomagolás 

- a termék vagy szoftver helytelen telepítése

- mechanikai, fizikai, kémiai stb. sérülések

3. Esperanza semmilyen esetben nem vonható felelősségre az Esperanza termékek más 

eszközökkel történő használatából adódó károsodásokért, üzletvesztésért, nyereség, adat vagy 

egyéb veszteségért. 

4. Minden olyan termék, melynek eltávolították a garanciáját és más címkéit, és melyen durva 

használati nyomok látszanak. 

Minden termékre 2 éves Esperanza gyártói garancia érvényes mindaddig, míg a terméket 
fogyasztó vásárolja (a fogyasztó olyan személy, aki a terméket 
nem szakmai vagy kereskedelmi tevékenység céljából vásárolja 
meg). Vállalati vásárlás esetén (szakmai vagy kereskedelmi 
tevékenységhez kapcsolódó célokra) a garancia a vásárlástól 
számított 1 év. Esperanza termékek az összes, EU-ban 
szükséges biztonsági tanúsítvánnyal rendelkeznek. 
A használt elektronikus termékek megsemmisítése 
Az elektronikai hulladékok megsemmisítéséről szóló európai 
direktíva 2002/96/EC előírja, hogy a használt elektromos 
eszközök nem dobhatók ki a háztartási hulladékkal együtt. A 
használt készülékeket külön kell összegyűjteni, hogy optimalizálni 
lehessen a bennük lévő anyagok újrahasznosítását, és 
csökkenteni lehessen az emberi egészségre és környezetre 
gyakorolt hatásukat. A csomagoláson feltüntetett, áthúzott 
szemetes jelölés emlékezteti Önt arra, hogy ezt a készüléket a 
kijelölt gyűjtő helyen kell leadni. Lépjen kapcsolatba a helyi 
hulladékkezelő szolgáltatóval vagy a kereskedővel, a megfelelő 
megsemmisítés érdekében. 
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