PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ PRZECZYTAJ UWAŻNIE
I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

podgrzewacz
przykrywka podgrzewacza
panel sterujący
przycisk zwalniający wodę
blokada podgrzewacza
sterylizator, pojemnik do przechowywania butelek
baza
tacka
kabel zasilający

PL BEZPIECZEŃSTWO
Przeczytaj instrukcję uważnie przed pierwszym użyciem bib’expresso
Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci (włączonego i wyłączonego).
Upewnij się, że dziecko nie będzie miało do niego dostępu
Urządzenie to zaprojektowano do użytku domowego
Zawsze korzystaj z urządzenia ustawionego na płaskiej powierzchni
Nigdy nie stawiaj urządzenia na płycie grzewczej
Zawsze korzystaj z gniazdek elektrycznych 220V z uziemieniem
Nie włączaj urządzenia bez wody w podgrzewaczu
Ze względów bezpieczeństwa urządzenie wyłączy się po kilku minutach,
jeśli nie będzie używane.
Ze względów bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego wymień go na inny dostępny u Twojego sprzedawcy Beaba.
W pracującym urządzeniu znajduje się gorąca woda
UWAGA: nie unoś przykrywki komory grzewczej kiedy przeprowadzany jest cykl auto-czyszczenia lub podgrzewania.
Nie rekomenduje się podgrzewania jedzenia zbyt długo
Podane temperatury są przybliżone. Zawsze przed podaniem mleka
dziecku sprawdź temperaturę pokarmu na nadgarstku.
Po dodaniu mleka w proszku temperatura płynu jest zbliżona do temperatury ciała człowieka, 37stopni.
Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
Urządzenie podczas pracy jest gorące. Zachowaj szczególną ostrożność.
Przed pierwszym użyciem, ze względów higienicznych, przeprowadź
2 procesy Auto-czyszczenia postępując zgodnie z instrukcją.

SZYBKIE PRZYGOTOWANIE MLEKA
Ta funkcja pozwala w najszybszy sposób przygotować mleko w butelce.
Zajmuje zaledwie krótką chwilę a płyn będzie miał odpowiednią
temperaturę 37stopni.
Napełnij butelkę ilością wody odpowiadającą ilości mleka które chcesz
przygotować
Otwórz przykrywkę podgrzewacza i nalej wodę do komory grzewczej
Zamknij przykrywkę podgrzewacza.
Naciśnij przycisk oznaczony kropelką
. Będzie on mrugał przez okres
podgrzewania wody. Czas ten różni się w zależności od ilości wody oraz
id temperatury wlanej wody.
Kiedy woda będzie już pogrzana (37stopni) przycisk XX będzie się świecił
a urządzenie wyda 3 sygnały dźwiękowe.

Wsyp do butelki na mleko odpowiednią ilość mleka w proszku i umieść ją
na tacce.
Naciśnij przycisk zwalniający wodę i przytrzymaj go.
Mała ilość wody może zostać w podgrzewaczu. Wysusz go delikatną
ścierką lub przechyl delikatnie urządzenie wciskając przycisk zwalniający
wodę aby ta wypłynęła.
Aby wyłączyć urządzenie ponownie wciśnij przycisk oznaczony kropelką.
Ze względów higienicznych i zdrowotnych butelka z mlekiem jest dobra do
podania dziecku przez nie więcej niż 2 godziny od przygotowania.
Przed przygotowaniem pierwszej butelki z mlekiem skonsultuj się z
lekarzem pediatrą. Zapoznaj się również z instrukcją dostarczoną przez
producenta mleka lub słoiczków z jedzeniem.
UWAGA! Do podgrzewacza wlewaj tylko wodę. Nie wlewaj to niego
gotowego mleka w celu podgrzania!

PODGRZEWACZ
Funkcja podgrzewacza służy do podgrzewania butelek lub słoiczków
z jedzeniem dla dziecka.
Pogrzewacz nie umożliwia kontroli temperatury pokarmu w sposób
precyzyjny. Czas podgrzewania powinien być dostosowany do ilości
i pierwotnej temperatury pokarmu, oraz do rodzaju pojemnika
(szkło, plastik) w którym ten pokarm się znajduje. Zawsze sprawdzaj
temperaturę pokarmu przed podaniem go dziecku.
Zawsze upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do prądu przed
zdemontowaniem podgrzewacza z bazy.
Otwórz przykrywkę podgrzewacza
Wlej wodę do wysokości oznaczonej jako MAX
Umieść butelkę lub słoik w podgrzewaczu.
Wciśnij przycisk oznaczony 1
lub 2
w zależności od ilości
pokarmu, który ma być podgrzany oraz jego temperatury.
Przycisk 1: temperatura pokojowa – małe ilości – około 11 minut
Przycisk 2: temperatura lodówki – duże ilości – około 17 minut
Po zakończeniu procesu podgrzewania przycisk kontrolny wyłączy się
a urządzenie wyda trzykrotny sygnał dźwiękowy.
Wyjmij butelkę lub słoiczek z podgrzewacza
Przed podaniem posiłku wymieszaj zawartość (wstrząśnij butelką lub
zamieszaj łyżką) i sprawdź jego temperaturę
Funkcja podgrzewacza może być wykorzystywana kiedy podgrzewacz jest
na bazie lub jest z niej zdemontowany
Aby zdemontować podgrzewacz z bazy usuń najpierw pojemnik na butelki
znajdujący się z tyłu urządzenia.

Aby zdemontować podgrzewacz z bazy usuń najpierw pojemnik na butelki
znajdujący się z tyłu urządzenia.
Aby uwolnić podgrzewacz przekręć blokadę podgrzewacza w kierunku
przeciwnym do wskazówek zegara a następnie podnieś podgrzewacz
Wodę użytą do podgrzania butelki lub słoiczka wylej

AUTO-CZYSZCZENIE
Ze względów higienicznych urządzenie posiada funkcje Auto-czyszczenia,
która sterylizuje urządzenie.
Wlej około 100ml wody do podgrzewacza
Zamknij przykrywkę podgrzewacza i wciśnij przycisk oznaczający
czyszczenie
Po zakończonym procesie przycisk oznaczający czyszczenie wyłączy się
a urządzenie wyda trzykrotny sygnał dźwiękowy.
Odczekaj kilka chwil aby woda się delikatnie ochłodziła
Wypuść wodę z podgrzewacza naciskając przycisk zwalniający wodę
wlewając ją np. do kubka.
Odłącz podgrzewacz od zasilania, otwórz przykrywkę podgrzewacza
i wysusz go w środku suchą, delikatną szmatką.
Nigdy nie dotykaj podgrzewacza zaraz po zakończonym procesie
Auto-czyszczenia. Woda może mieć temperaturę około 100 stopni.
Wodę użytą do funkcji Auto-czyszczenia wylej.
UWAGA. Nigdy nie otwieraj przykrywki podgrzewacza kiedy ten
pracuje w trybie Auto-czyszczenia. Zawsze odczekaj kilka minut po
przeprowadzeniu funkcji Auto-czyszczenia przed włączeniem innych
funkcji urządzenia.

STERYLIZATOR / POJEMNIK DO PRZECHOWYWANIA
BUTELEK
Umyj butelki gorącą wodą z płynem i dobrze spłucz
Aby wysterylizować butelki w kuchence mikrofalowej umieść je wraz ze
smoczkami i pokrywkami w sterylizatorze / pojemniku na butelki.
Pojemnik ten zmieści do 3 butelek w zależności od ich wielkości.
Połóż pojemnik na płaskiej powierzchni i wlej do niego około 200ml wody
tak, aby środkowa, wystająca część podstawy była tylko lekko przykryta
wodą. Następnie umieść w nim butelki i zamknij.
Umieść pojemnik w kuchence mikrofalowej tak, aby miał on możliwość
kręcenia się razem z talerzem kuchenki (jeśli ta posiada taką funkcję)
Wybierz opcję podgrzewania:
4 minuty dla mocy 900W
6 minut dla mocy 750W i 800W

Nigdy nie wydłużaj rekomendowanego czasu sterylizacji
Kiedy podgrzewanie dobiegnie końca zostaw pojemnik w kuchence
mikrofalowej na około 2 minuty aby trochę ostygł. Następnie wyjmij
delikatnie pojemnik i otwórz go tak, aby para wyleciała a butelki zostały
w środku.
Zamknij pojemnik i wylej z niego wodę przechylając go.
Uważaj. Woda może być nadal gorąca!
Przed wyjęciem butelek umyj ręce.

UTRZYMANIE URZĄDZENIA
Zawsze odłączaj urządzenie przed czyszczeniem.
Podgrzewacz i całe urządzenie czyść czystą, wilgotną szmatką.
Wycieraj ostrożnie
Odkamieniaj podgrzewacz regularnie. Po odkamienieniu przeprowadź
proces Auto-czyszczenia 2 razy zanim użyjesz urządzenia.
Nie używaj chemicznych odkamieniaczy, ani odkamieniaczy przeznaczonych do ekspresów do kawy.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie
Regularnie odkamienianie przedłuży życie urządzenia.

Znak graficzny na produkcie z wizerunkiem przekreślonego śmietnika
oznacza, że produktu nie należy wyrzucać na śmietnik razem z innymi
śmieciami. Chroń środowisko i zdrowie ludzkie oddzielając produkt od
pozostałych śmieci. W ten sposób będziesz miał pewność, że zostanie
on przetworzony w sposób bezpieczny dla środowiska.
Więcej informacji na temat punktów zbiórki tego produktu uzyskasz
w urzędzie dzielnicy albo w sklepie, w którym dokonałeś zakupu.
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