Käyttöohje
Reer Foodball vauvanruuanlämmitin tuotenumero 33030

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti. Voit käyttää
reer-vauvanruuanlämmitintä luottavaisin mielin vain,
jos kaikkia tässä mainittuja kohtia noudatetaan. Säilytä
käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

Tekniset ominaisuudet
Käyttöjännite: 220–240 V, 50/60 Hz
Teho: 150 W

Yleiset turvallisuusohjeet
! Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä! Se sisältää tärkeitä ohjeita tuotteen käynnistämisestä ja käytöstä.
! Näitä turvallisuusohjeita on noudatettava!
! Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa myöhempää tarvetta varten.
! Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa. Älä käytä ulkona.
! Käytä tuotetta vain sen käyttötarkoitukseen.
! Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on
heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, ellei heitä valvota
laitteen käytön aikana tai ellei heistä vastuussa oleva henkilö ole opastanut laitteen käytössä.
! Älä avaa laitetta tai korjaa sitä, koska tällöin oikeanlaista toimivuutta ei voida taata. Tuotteen avaaminen
tai korjaaminen itse mitätöi takuun. Jos sinulla on kysyttävää laitteidemme käytöstä, ota yhteyttä
jälleenmyyjään.
! Tämän laitteen virtajohtoa ei saa vaihtaa. Hävitä laite, jos johto on vaurioitunut.
! Älä upota laitetta tai sen virtajohtoa veteen tai muihin nesteisiin.
! Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja valvottuja.
! Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
! Laite ja sen liitäntäkaapeli on pidettävä poissa alle 3-vuotiaiden lasten ulottuvilta.

Turvallisuusohjeet ensimmäistä käyttöä varten
! Poista kaikki pakkaukset ennen ensimmäistä käyttöä.
! Tarkista ennen jokaista käyttöä, ettei laitteessa ole ilmeisiä vaurioita. Jos havaitset vaurioita, älä käytä
laitetta.
! Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin, äläkä puhdista sitä astianpesukoneessa. Sen sijaan
puhdista ja pyyhi se kostealla liinalla ja puhdistusaineella.
! Älä koskaan käytä laitetta ilman vettä
! Älä koskaan siirrä laitetta sen ollessa toiminnassa.
! Tarkista varsinkin ulkomaille matkustettaessa, että paikallinen verkkojännite vastaa yksiköissä ja / tai
verkkolaitteissa ilmoitettua jännitettä.
! Kun laitetta ei käytetä, vedä aina verkkopistoke irti, jotta sitä ei voi kytkeä päälle tahattomasti.
! Kiinnitä virtajohto ja varmista, ettei sitä voi vahingossa vetää, jolloin laite putoaa lattialle. Älä anna
virtajohdon joutua kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
! Käytä laitetta aina tasaisella, lämmönkestävällä pinnalla.
! Puhdista ruoka-astia ennen ensimmäistä käyttöä.

Toimitussisältö ja tuotekuvaus
Lämmittämällä vettä laitteella voit lämmittää maitoa ja vauvanruokaa nopeasti, luotettavasti ja
automaattisesti. Vesi lämmitetään laitteen pohjassa olevalla lämmityslevyllä ja lämmin vesi lämmittää
ruuan.

Pölyltä suojaava kansi
Ruoka-astia mitta-asteikolla

Pyöritettävä säädin lämmön säätämiseksi
Lämpöasteikko
Merkkivalo

Laitteen pohja integroidulla lämmityslevyllä

Symbolit:
Laite pois päältä
Pienen tuttipullon lämmitys
Ison tuttipullon lämmitys
Vauvanruuan lämmitys vauvanruokapurkissa
Lämmön ylläpitotoiminto

Ennen käyttöä:
Laitteen avulla voit lämmittää luotettavasti ja mukavasti vakio- ja leveäkaulaiset pullot ja
vauvanruokapurkit. Vesi lämmitetään laitteen pohjassa olevalla lämmityslevyllä, joka tuottaa lämpöä
lämmitettävälle ruualle.
Pidä laite aina kuivalla ja tasaisella alustalla. Varmista, että laitteessa on tarpeeksi vettä, kun lämmität siinä
ruokaa. Kun laitteeseen asetetaan pullo tai muu astia, vesisäiliö on täytettävä vedellä noin 1 cm: n päähän
reunasta.

1. Tuttipullojen lämmitys
Poista pullon ja tutin välinen tippasuoja, jotta höyry pääsee ulos pullosta. Aseta pullo
laitteeseen ja täytä vesisäiliö lämpimällä vedellä, kunnes se saavuttaa noin 1 cm astian
reunasta.

Aseta laitteen etupuolella oleva kiertokytkin haluttuun lämpötila-alueeseen tai . Oranssi
käyttövalo syttyy. Tämä ilmaisee laitteen olevan toiminnassa ja se kytkeytyy päälle ja pois
päältä aina, kun lämmitys on päällä tai pois päältä.
Lämpenemisaika riippuu veden lämpötilasta, ympäristön lämpötilasta, pullon koosta ja materiaalista.
Lämmityksen nopeuttamiseksi suositellaan lämpimän vesijohtoveden käyttöä. Pullon lämpenemisaika on
noin 6–10 minuuttia, riippuen edellä mainituista tekijöistä, samoin kuin vauvanruuan alkulämpötilasta.
Poista pullo vauvanruuanlämmittimestä ja käännä lämpötilakytkin OFF-asentoon, kun
lämmitys on ohi. Irrota laitteen pistoke virtalähteestään ja kaada vesi pois
vauvanruuanlämmittimestä.
Varoitus: Kuuma! Anna jäähtyä jonkin aikaa.
Varoitus: Ennen kuin annat pullon lapselle, tarkista aina ensin sen sisältö. Ravista pulloa, jotta lämpö
jakautuu tasaisesti. Vauvanruoka ei saa olla kuumempaa kuin 37°C (ruumiinlämpö). Tarkista lämpötila
asettamalla pari tippaa ranteen sisäpuolelle. Maidon tulisi tuntua lämpimältä, mutta ei kuumalta.
2. Lämmin esivalmistettu ruoka vauvanruokapurkissa
Poista etiketti ruokapurkista ennen lämmittämistä, jotta se ei irtoa lämpenemisen aikana ja
tartu vauvanruuanlämmittimen vesisäiliöön. Irrota ruokapurkin kansi ennen purkin
asettamista laitteeseen. Aseta purkki laitteeseen ja täytä vesisäiliö lämpimällä vedellä,
kunnes se saavuttaa noin 1 cm säiliön reunasta.

Vaihtoehtoisesti voit käyttää ruoka-astiaa vauvanruuan lämmittämiseen. Lisää 90 ml vettä
vauvanruuanlämmittimeen. Voit tehdä tämän käyttämällä mitallista ruoka-astiaa.
Aseta sitten vauvanruoka astiaan (enintään 190 g) ja aseta se ilman kantta
vauvanruuanlämmittimeen.
Varoitus: Älä käytä yli 90 ml vettä lämmitykseen; muuten vesi valuu ruoka-astiaa
käytettäessä.
Siirrä etupuolen kiertokytkin merkkiin. Käyttövalo palaa. Suosittelemme sekoittamaan
ruokaa ajoittain, jotta lämpö jakautuu tasaisesti.
Lämpenemisaikaa voidaan pidentää tai lyhentää sisällön ja sisällön määrän, käytetyn
ruokapurkin tyypin sekä veden ja ympäristön lämpötilan mukaan. Lämpenemisaika
vauvanruualle on noin 6–8 minuuttia, riippuen edellä mainituista tekijöistä, sekä vauvanruuan
alkulämpötilasta.

Kun lämmitys on ohi, poista ruokapurkki vauvanruuanlämmittimestä ja käännä lämpötilan kytkin takaisin
OFF-asentoon. Irrota laitteen pistoke virtalähteestään ja kaada vesi ulos vauvanruuanlämmittimestä.
Varoitus: Kuuma! Anna jäähtyä jonkin aikaa.
Varoitus: Tarkista aina sisällön lämpötila ennen kuin annat ruokaa lapsellesi. Vauvanruoka ei saa olla
kuumempaa kuin 37 ° C (ruumiinlämpö). Tarkista siis aina lämpötila.
3. Lämmön ylläpito
Voit myös pitää jo lämmitetyn vauvanruuan lämpimänä: tee tämä yksinkertaisesti
jättämällä pullo laitteeseen lämmityksen jälkeen ja asettamalla kiertokytkin asentoon, joka
pitää ruoan lämpimänä (katso kuva).
Varoitus: Mikrobiologisista syistä (alkioiden muodostuminen), pidä vauvanruoka lämpimänä enintään
tunnin ajan.

Puhdistaminen
Laitteen puhdistaminen: Irrota laite aina sähköverkosta ja varmista, että laite on kylmä ennen sen
puhdistamista. Älä upota laitetta veteen. Älä käytä puhdistukseen hankaussieniä, hankausaineita tai
liuottimia; ne voivat vahingoittaa laitetta ja sen pintoja.
Voit pestä ruoka-astian helposti astianpesukoneessa.
Hygieniasyistä ja kalkkikerrostumien minimoimiseksi suosittelemme veden poistamista
vauvanruokalämmittimestä kokonaan ja pyyhekuivausta jokaisen käytön jälkeen.

Kalkinpoisto
Vauvanruuanlämmittimen kalkki on poistettava säännöllisesti vähintään 4 viikon välein (useammin alueilla,
joilla on kova vesi), jotta voidaan varmistaa laitteen asianmukainen toiminta. Lämmityslevy, jossa on
kalkkikerrostumia tai palaneita maitojäämiä, ei ole peruste takuulle tai valitukselle. Takuu ei kata vahinkoja,
jotka aiheutuvat puhtaanapidon laiminlyömisestä.
Vauvanruuanlämmittimen lämmityslevy voidaan puhdistaa perinteisillä sitruunahappoon perustuvilla
kalkinpoistotuotteilla. Toista prosessi, jos kalkkikertymät ovat sitkeitä. Älä käytä kemiallisia lisäaineita
käytön tai puhdistuksen aikana.

Ympäristönsuojelu ja jätteenkäsittely
Tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan se on kierrätettävä sähkölaitteena. Katso
kierrätyssymboli tuotteessa, käyttöoppaassa ja pakkauksessa. Materiaalit voidaan kierrättää
tämän mukaisesti. Ota tarvittaessa yhteyttä paikalliseen viranomaiseen saadaksesi lisätietoja
sopivasta hävittämisestä.

Takuu
Säilytä kuitti takuuta varten. Ota takuuasioissa yhteyttä jälleenmyyjään.

