
AG65 - DOMOWY PODGRZEWACZ DO BUTELEK ZE STERYLIZATOREM
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość.

1. Informacje ogólne:
Dzięki temu podgrzewaczowi z regulacją temperatury będzie można podgrzać butelki i słoiki z jedzeniem twego dziecka 
oraz utrzymywać je we właściwej do jedzenia temperaturze a także wysterylizować butelki. Prawidłowo przygotowane 
jedzenie umożliwia prawidłowe trawienie, a w konsekwencji rozwój dziecka. Regularne karmienie pokarmem o odpowiedniej
temperaturze uspokaja dziecko i ma duży wpływ na jego poczucie bezpieczeństwa i stan emocjonalny. 

2. Użytkowanie:
• Wlej do środka podgrzewacza odpowiednią ilość wody, tak aby po włożeniu do środka butelki lub pojemnika z 

pokarmem uniknąć przelania się wody z urządzenia.
• Nastawić za pomocą pokrętła odpowiednią temperaturę podgrzewania.
• Jeżeli chcesz szybko podgrzać pokarm ustaw temperaturę na maksymalną wartość, a po kilku minutach 

przestaw pokrętło na tryb podtrzymywania temperatury (40°C).
• Wbudowana lampka kontrolna pali się do czasu gdy pokarm osiągnie wcześniej ustawioną temperaturę. 

Wbudowany termostat podtrzymuje temperaturę na właściwym poziomie, dlatego nie jest wymagana ciągła 
kontrola procesu podgrzewania pokarmu. 

• Po zakończeniu użytkowania podgrzewacza wylej wodę z wnętrza urządzenia i przetrzyj środek podgrzewacza 
za pomocą czystej szmatki.

3. Specyfikacja:
• Napięcie zasilania: AC 230V 50/60Hz
• Pobór mocy: max 100W 
• Maksymalna długość kabla: 100 cm
• Średnica wewnętrzna: 7,5cm
• Szybkość podgrzewania: 100ml – około 4-6min

4. Tryby pracy:
 
- Podtrzymywanie temperatury 40- 45°C
- Podgrzewanie pokarmu (pasteryzacja) - zakres temperatur 70 – 75°C
- Sterylizacja butelek - 100°C

5. Uwagi i środki ostrożności
• Podgrzewacz został przetestowany zgodnie z rygorystycznymi przepisami Unii Europejskiej i jest w pełni 

bezpieczny w użytkowaniu. 
• Podczas pracy urządzenia, chronić przed dostępem dzieci – możliwość poparzenia.
• Aby uniknąć oparzenia, zawsze przed podaniem pokarmu upewnij się, że temperatura pokarmu jest właściwa 

poprzez wylanie kilku kropel na zewnętrzną część dłoni. 
• Czyść jedynie łagodnym detergentem i ciepłą wodą. Nigdy nie zanurzaj sprzętu w wodzie!
• Nie zaleca się zbyt długiego podgrzewania pokarmu, aby nie uszkodzić urządzenia.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych 
możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie 
nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były 
zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji 
sprzętu.


