
PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ PRZECZYTAJ UWAŻNIE 
I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

ujście pary

lampka sygnalizująca pracę

baza

część grzewcza

miarka na wodę

przykrywka izolująca

pokrywa

zamknięcie

otwarcie

wskaźnik dla butelek 
z lodówki (5 stopni C)

wskaźnik dla butelek w 
temperaturze pokojowej (20 stopni  C)

adapter 



Dziękujemy za zakup i gratulujemy wyboru Podgrzewacza 
Bib’Secondes. Urządzenie to oferuje wiele unikalnych rozwiązań.

Bib’Secondes za pomocą procesu grzania parowego podgrzewa płyn 
w butelce lub słoiczek z jedzeniem do odpowiedniej temperatury. 
Moc grzania ustawić można w zależności od temperatury początkowej 
i ilości płynu w butelce lub od typu butelki i słoiczka.
     20 stopni C: butelka lub słoiczek z jedzeniem w temperaturze pokojowej
     5 stopni C: butelka lub słoiczek z jedzeniem z lodówki

PODGRZEWANIE BUTELEK

PODGRZEWANIE SŁOICZKÓW Z JEDZENIEM

PL

Wlać wodę w temperaturze pokojowej do części grzewczej bazy do 
oznaczonego poziomu (patrz rysunek)
Umieścić otwartą butelkę w bazie
Założyć pokrywę i upewnić się, że została dobrze zamknięta
Podłączyć urządzenie do prądu
Odpowiednio ustawić wskaźnik temperatury początkowej w zależności od 
ilości jedzenia oraz jego temperatury (    20 stopni C lub     5 stopni C)
Wciśnij wskaźnik by rozpocząć grzanie. Lampka sygnalizuje rozpoczęcie 
grzania.
Jedzenie jest podgrzanie po wyłączeniu się lampki. Sygnał dźwiękowy 
również informuje o zakończeniu procesu grzania
Ostrożnie odkręć pokrywę wraz z przykrywką izolującą (para jest gorąca). 
Wyjmij butelkę trzymając za wypełnioną jej część (pusta część butelki jest 
bardzo gorąca). Butelka może być bardziej gorąca niż jej zawartość.
Zamknij i wstrząśnij
Niezbędne jest sprawdzenie temperatury jedzenia przed podaniem 
go dziecku
Nie ustawiaj większej temperatury niż ta, która jest potrzebna
Ze względów higienicznych oraz by uniknąć rozwoju bakterii, jedzenie 
powinno być podawane od razu po przygotowaniu (maksimum 2 h). 
Przed przygotowaniem jakiegokolwiek jedzenia dla dziecka skonsultuj się 
z lekarzem lub diabetykiem.
Jeśli jedzenie po podgrzaniu nie ma odpowiedniej temperatury powtórz 
krótki cykl podgrzewania jeszcze raz.

Postępuj tak jak powyżej, upewniając się, że słoiczek jest bez przykrywki
Ustaw wskaźnik w zależności od temperatury początkowej słoiczka. 
Jedzenie będzie podgrzane gdy lampka sygnalizująca pracę zgaśnie
Zamieszaj i spróbuj jedzenia ze słoiczka przed podaniem
Jeśli jedzenie po podgrzaniu nie ma odpowiedniej temperatury powtórz 
krótki cykl podgrzewania jeszcze raz.



CZYSZCZENIE

UWAGA

Po odłączeniu urządzenia od prądu i wylaniu wody czyścić bazę czystą 
i wilgotną szmatką lub gąbką. Delikatnie wytrzeć do sucha.

Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci (włączonego i wyłączonego). 
Upewnij się, że dziecko nie będzie miało do niego dostępu
Zawsze korzystaj z urządzenia ustawionego na płaskiej powierzchni
Zawsze korzystaj z gniazdek elektrycznych 230V z uziemieniem
Nie włączaj urządzenia bez wody w podgrzewaczu
Wody w bazie nie może być więcej niż wskazuje na to oznaczony poziom
Regularnie należy upewniać się czy ujście pary nie jest zapchane 
(zapchanie może spowodować ryzyko poparzenia)
Podany czas grzania i temperatura są przybliżone i zależą od metody 
przygotowywania jedzenia. Zawsze sprawdzaj temperaturę jedzenia przed 
podaniem go dziecku. Moc Bib’Secondes jest dostosowana do podgrze-
wania samej wody, bez mleka w proszku.  
Nie czyścić zewnętrznych powierzchni podgrzewacza detergentami; 
należy w tym celu używać miękkiej ściereczki i wody z delikatnym płynem
Nie czyścić zewnętrznych powierzchni podgrzewacza kiedy jest on gorący
Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci
Urządzenie to zaprojektowano do użytku domowego
Urządzenia nie zanurzać w wodzie
Nie używaj urządzenia gdy jest ono uszkodzone lub nie działa odpowie-
dnio. W takim przypadku skontaktuj się z Twoim sprzedawcą Beaba.

Regularnie należy odkamieniać bazę przy użyciu octu wypełniając ją do 
odpowiedniego poziomu i zostawiając dopóki osad całkowicie nie zniknie. 
Następnie przemyć kilka razy czystą wodą. Nie wolno czyścić urządzenia 
pod bieżącą wodą.

UWAGA: Nie myć pokrywy w zmywarce. Myć pod bieżącą wodą 
i wytrzeć do sucha.

Moc urządzenia ustawiana była dla przykładowej plastikowej butelki marki 
Beaba. Niektóre butelki po podgrzaniu mogą mieć znaczącą różnice 
w temperaturze. Dlatego też ważne jest by dostosować moc urządzenia do 
rodzaju butelki, np. zmniejszyć temperaturę podgrzewania dla butelek 
z szeroką szyjką, lub znacznie zmniejszyć temperaturę dla butelek 
szklanych

WAŻNE: Przeczytaj przed użyciem.



Czas podgrzewania dla przykładowej butelki Beaba został zaprogramowa-
ny przy temperaturze początkowej 20 stopni C. Dlatego też jakiekolwiek 
różnice w temperaturze początkowej będą miały wpływ na temperaturę 
końcową
Dla otrzymania idealnej temperatury butelka powinna zostać wyjęta 
z urządzenia po wyłączeniu się lampki

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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