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THERMO CONSTANT
BİBERON ISITICISI
KULLANIM KILAVUZU

Biberon ısıtıcınızı kurmadan ve kullanmaya başlamadan önce tüm
kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.
İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Sevgili Anne ve Babalar,
NUK Thermo Constant Biberon Isıtıcısı, biberonların ve kavanoz mamalarının doğru
sıcaklıkta ısıtılması ve o ısıda sabit tutulması için ideal bir araçtır. Kullanımı
gerçekten çok kolaydır. Bu talimatlar, bilmeniz gereken her şeyi açıklar. Ürünü ilk kez
kullanmadan önce lütfen bu talimatı dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Güvenliğiniz İçin:
 Bu cihaz sadece bebek mamasının ısıtılması için kullanılmalıdır. Amacı
dışında kullanım, kullanıcı için tehlikeli olabilir.
 Şebeke voltajı, ürünün üzerinde belirtilen voltaj bilgilerine uygun olmalıdır.
 Biberon Isıtıcısının dik konumda ve sabit olduğundan ve bebeğinizin ısıtıcıyı
deviremeyeceğinden ya da masanın ya da mutfak tezgahının üstünde
kablosundan çekemeyeceğinden emin olunuz.
 Biberon Isıtıcısı, maksimum güvenlik göz önünde bulundurularak dizayn
edilmiştir. Ancak bu cihazı gözetimsiz bırakmayınız, çocuğunuzun cihazla
oynamasına izin vermeyiniz. Biberon Isıtıcısı oyuncak değildir.
 Cihazı, ısıya ve direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.
 Cihazın kablosu suyla ya da ısıyla temas etmemelidir.
 Cihaz, kablo ya da fişte belirgin bir hata olması durumunda Biberon Isıtıcısı
kullanılmamalıdır.
 Eğer cihazın kablosu hasar görmüşse, herhangi bir tehlike yaratmaması
açısından kablo üretici firma, ithalatçı firma, teknik servis ya da benzer kalifiye
kişiler tarafından değiştirilmelidir.
 Bu cihaz, kısıtlı fiziksel, algısal veya ruhsal özelliklere sahip veya deneyimsiz
ve/veya eksik bilgiye sahip kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılması için
uygun değildir. Ancak bu tür kişiler, güvenlikleri konusunda yetkilendirilmiş bir
kişi gözetimi altında olduğu veya bu yetkili kişiler tarafından cihazın kullanımı
konusunda talimatlar aldığında cihazı kullanabilir.

Garanti koşulları için ekteki garanti belgesine bakınız. Arıza durumunda ürünün içini
asla açmayınız ve yetkili teknik servise başvurunuz.
Kullanım Kılavuzuna uyulmaması nedeniyle oluşan arızalar garanti kapsamı
dışındadır.

KULLANIM:
Isıtma:













Isıtacağınız biberonun içinden kilit kapağını çıkarınız.
Biberonun içine ısıtacağınız mamayı koyunuz.
Biberonu ısıtıcının içindeki sepet kısmına yerleştiriniz.
Biberon ısıtıcısının içini biberonun mama olan kısmının tamamının etrafını
saracak hacimde su ile doldurunuz.
Biberon ısıtıcısını fişe takınız.
Kontrol düğmesini saat yönünde plastik biberon veya cam işaretine kadar
çeviriniz (Isıtacağınız biberonun yapıldığı malzeme cam ise cam ayarı, plastik
ise plastik ayarı yapınız).
Kırmızı sinyal düğmesi yanacaktır.
Biberon yaklaşık 8 dakikada ısıtılır ve ideal ısıya gelince sinyal lambası söner.
Isıtılan biberon içindeki gıdayı karıştırarak ısının mama içinde eşit olarak
dağılmasını sağlayınız.
Isıtılan biberonu sıcak tutmak için ayar düğmesini çevirerek sıcak tutma
konumuna getiriniz.
Sıcak tutma konumu ısıtma ayarındaki en baştan 5. noktadır. Sıcak tutma
işlemi için ayar düğmesini bu noktaya getiriniz.
Hijyenik sebeplerden dolayı ısıtılan mamanın 1 saatten fazla sıcak tutulması
önerilmemektedir.

UYARI! Bu ürün mamayı her ne kadar ideal sıcaklık olan 37 °C’ ye getirse de
olası yanmaları önlemek için bebeğinize vermeden önce mama sıcaklığını
mutlaka kontrol ediniz. Ortam ısısı, koyulan suyun ilk ısısı gibi değişkenler
fazla ısınmaya veya az ısınmaya neden olabilir.
 Isıtma bittikten sonra biberon ısıtıcısının ayar düğmesini saat yönünün tersine
sıfır konumuna gelene kadar çeviriniz. Bu işlemin ardından cihazın fişini
çekebilirsiniz. Soğuduktan sonra içindeki suyu boşaltabilirsiniz.

Temizlik:
 Temizlik öncesi fiş prizden çekilmiş ve elektrik bağlantısı kesilmiş olmalıdır.
 Etrafını hafif ıslak(nemli) bir bezle silebilirsiniz.
 Biberon ısıtıcısı asla suya batırılmamalı veya bulaşık makinasına
koyulmamalıdır.
 Silinirken kullanılan bezin ıslatıldığı suyun kalitesine göre kireçlenme veya
renk atması oluşabilir.
 Cihaz gerektiğinde düzenli olarak temizlenmelidir. İç kısmı su ve ağır
kimyasallar veya asitler içermeyen yumuşak temizleyiciler veya sitrik asit(limon
suyu) ile temizlenebilir. Kahve makineleri için üretilen hassas deterjanlar veya
NUK Emzik ve Biberon Temizleme Sıvısı ile de temizleyebilirsiniz.
İthalatçı Firma: Atak Dış Ticaret A.Ş.
Büyükdere Cad. Maya Binası Kat: 20 Esentepe - İstanbul
Tel: 0212 211 74 00
Servis İstasyonu: Atak Dış Ticaret A.Ş.
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