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Podgrzewacz do butelek i słoiczków z funkcją utrzymywania 
temperatury posiłku dziecka w samochodzie

SZYBKIE PRZYGOTOWANIE MLEKA

PL

Nigdy nie zostawiaj urządzenia podłączonego do gniazdka z pustą butelką 
w środku
Umieść butelkę lub słoiczek w środku rękawa i owiń ją szczelnie
Podłącz bibcara do gniazdka zapalniczki samochodowej
Podgrzewaj wg poniższych wskazówek:
    10 do 12 minut – posiłek w butelce osiągnie temperaturę 33-35 st. C
    18 do 20 minut -  posiłek w słoiczku osiągnie temperaturę 35-37 st. C
Temperatury powyższe zostaną osiągnięte, pod warunkiem, że 
temperatura początkowa to około około 20 st. C
Jeśli butelka lub słoiczek są tylko w połowie pełne, wstrząsaj nimi co jakiś 
czas podczas podgrzewania
Zanim podasz posiłek swojemu dziecku, zawsze upewnij się, że ma on 
odpowiednią temperaturę
Nigdy nie zostawiaj bibcara włączonego w pustym samochodzie
Gdy posiłek zostanie podgrzany, odłącz bibcara z gniazdka, urządzenie 
będzie wtedy pełniło funckję termosu

Czyścić za pomocą wilgotnej szmatki
Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie

Przeczytaj instrukcję uważnie przed pierwszym użyciem 
Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci (włączonego i wyłączonego). 
Upewnij się, że dziecko nie będzie miało do niego dostępu
Zawsze korzystaj z gniazdek 12V
Ze względów bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia kabla 
zasilającego wymień go na inny dostępny u Twojego sprzedawcy Beaba.
Nie rekomenduje się podgrzewania jedzenia zbyt długo (pow. 1h)
Podane temperatury są przybliżone. Zawsze przed podaniem mleka 
dziecku sprawdź temperaturę pokarmu na nadgarstku.
Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
Urządzenie podczas pracy jest gorące. Zachowaj szczególną ostrożność.

CZYSZCZENIE

BEZPIECZEŃSTWO



Czas podgrzewania pokarmu może być różny w zależności od jego 
konsystencji
Bardzo szybko nauczysz się jaką temperaturę ustawić by odpowiednio 
podgrzać posiłek swojego dziecka
Zawsze sprawdzaj temperaturę posiłku przed podaniem go dziecku
W zależności od temperatury zewnętrznej temperatura posiłku po 
podgrzaniu może się różnić
Zawsze sprawdź, czy urządzenie jest odpowiednio podłączone do 
gniazdka
Po użyciu zwiń bibcara częścią grzejącą do środka
Nigdy nie podgrzewaj pustej butelki lub słoiczka

WAŻNE 

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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