INCALZITOR ELECTRIC PIEROT BABY
Pentru biberoane:
Instructiuni de utilizare:
1. Conectati cablul de alimentare la sursa de curent. Un beculet verde se va aprinde.
2. Introduceti biberonul in incalzitor.
3. Introduceti apa in incalzitor.
4. Rasuciti butonul in pozitia alba (rasuciti de la MIN la MAX ). Beculetul va deveni
rosu..
5. Scoateti biberonul in momentul in care beculetul devine verde.
6. Intoarceti butonul in pozitia MIN.
7. Scoateti cablul de alimentare din priza.
Pentru recipiente mancare (borcanase):
1. Conectati cablul de alimentare la sursa de curent. Un beculet verde se va aprinde.
2. Indepartati eticheta si capacul borcanului.
3. Agatati sistemul de prindere de gatul borcanului.
4. Puneti borcanul in incalzitor cu sistemul de prindere agatat de partea superioara a
incalzitorului.
5. Introduceti apa in incalzitor.
6. Rasuciti butonul in pozitia alba (rasuciti de la MIN la MAX ). Beculetul va deveni
rosu..
7. Scoateti borcanul in momentul in care beculetul devine verde.
8. Rasuciti butonul in pozitia MIN.
9. Scoateti cablul de alimentare din priza.Precautii
1) Inainte de a hrani copilul, verificati intotdeauna temperatura apei, laptelui sau a
mancarii copilului.
2) Acest incalzitor nu este o jucarie. Nu o lasati la indemana copiilor.
3) Cititi manualul inainte de utilizare.
4) Evitati expunerea direct sub razele solare sau langa surse de caldura,
deasemenea nu instalati incalzitorul in spatii umede sau prafuite.
5) Nu sprijiniti obiecte pe cablul de alimentare sau direct pe incalzitor.
6) Nu utilizati adaptoare diferite de cele specificate in manualul de instructiuni sau
diferite de cele din dotare.
7) In caz de furtuna, deconectati aparatul de la sursa de alimentare.
8) Curatati utilizand o carpa umeda. Nu folositi alcool, solventi, substante abrazive
etc.
9) Nu efectuati reparatii la domiciliu. Interventia asupra produsului si utilizarea in
neconcordanta, pot duce la pierderea garantiei.
10) Furnizorul nu este responsabil in cazul utilizarii sau manipularii produsului
necorespunzator, neconform cu instructiunile din manual.
11) Priza trebuie sa fie in apropierea echipamentului si trebuie sa fie accesibila.
Acest simbol , prezent si pe produs, indica faptul ca produsele electrice si
electronice trebuie aruncate separat de resturile menajere normale, conform
Directivei 2002/96/CE. Din acest motiv, acest produs si componentele sale, trebuie
sa fie aruncate in centrele locale speciale sau in centre speciale de reciclare.

