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  הוראות שימוש 

 לקוח יקר,

אנו מודים לך על שבחרת באחד המוצרים שלנו. המותג שלנו מייצג מוצרים איכותיים מתוכננים 
המותג מונע על ידי חדשנות ובטיחות. מגוון המוצרים שלנו כוללים שפע של מוצרים היטב: 

לחץ דם, משקל, עיסוי, יופי  מדידתהמיועדים לבריאות ולרווחה בתחום הטיפול בחום, טיפול עדין
אוויר וטיפול בתינוק. קראו הוראות שימוש אלו בקפידה ושמרו אותן שיפור איכות הוטיפוח, 

לשימוש בעתיד, וודאו שהוראות השימוש יהיו זמינות למשתמשים אחרים ושימו לב למידע הכלול 
 בהן.

 בברכה,

 ךשל Beurerצוות 

 אזהרה 
  אין לעשות שימוש במכשיר זה במידה והוא מראה סימנים של נזק אין

שהוא אינו פועל כראוי. במקרים אלו, צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות 
 שלנו.

  ועל ידי אנשים הסובלים  8מכשיר זה מותר לשימוש על ידי ילדים מעל גיל
התחושתיות או השכליות או על ידי אנשים לקות במיומנויות הגופניות, מ

חסרי ניסיון או ידע, בתנאי שהם נמצאים תחת השגחה או שסופקה להם 
הנחיה בנוגע לשימוש במכשיר בצורה בטוחה וכי הם מודעים לחלוטין 

 לסכנות הקיימות בעקבות השימוש במכשיר זה.

 .חל איסור על ילדים לשחק עם המכשיר 
 ל שלו תקינים לחלוטין טרם כל שימוש. בדקו כי המכשיר וכבל החשמ

 במקרה של נזק, אין לעשות שימוש במכשיר.

 .כל שימוש לא נכון במכשיר יכול להיות מסוכן 
 .)הרחיקו חומרי אריזה מהישג ידם של ילדים )סכנת חנק 
  במקרה של כבל חשמל פגום, יש להשליכו לפסולת. במידה ולא ניתן

 שליך את המכשיר לפסולת.להוציא את כבל החשמל ממקומו, יש לה
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 לידיעתכם .1

 פונקציות המכשיר

באמצעות מחמם המזון לתינוקות באפשרותכם לחמם במהירות סוגי מזון ומשקאות שונים 
לתינוקות ולשמור אותם חמים בדרך חסכונית באנרגיה. מכשיר זה מתאים לשימוש עם כל סוגי 

 והצנצנות הקונבנציונליים לתינוקות.הבקבוקים 

 ה כולל את הפונקציות הבאות:מכשיר ז

 .חימום מהיר של מזון/משקאות לתינוקות 

 על מזון/משקאות בטמפרטורה המדויקת הנדרשת. שמירה 

 

  מפתח סמלים .2

 הסמלים הבאים נמצאים בשימוש בהוראות השימוש.

 אזהרה
 אזהרה לגבי סכנת פגיעה או סכנה לבריאות

 שימו לב

התראת בטיחות אודות נזק אפשרי 
 למכשיר/לאביזרים

 הודעה
 הודעה לגבי מידע חשוב

 

 השימוש לשמו נועד מכשיר זה .3

ת. השתמשו במכשיר ביבה ביתית/פרטית בלבד ולא בסביבת מסחרימכשיר זה נועד לשימוש בס
זה לחימום מזון/משקאות לתינוקות ולשמירה על החום שלהם בלבד. השימוש במכשיר זה מותר 

ד ובדרך המצוינת בהוראות השימוש. שימוש לא נכון במכשיר עלול אך ורק למטרה לשמה הוא נוע
להיות מסוכן. היצרן אינו אחראי לנזק הנובע כתוצאה משימוש לא נכון או משימוש לא זהיר 

 במכשיר.

 הודעות בטיחות .4

 הודעות בטיחות

 אזהרה 

  (.כוויהבמהלך תהליך החימום, המים הופכים לחמים מאוד )סכנת 
 המזון טרם האכלת התינוק )סכנת כווייה(. בדקו את טמפרטורת 
 .הרחיקו חלקים קטנים מהישג ידם של ילדים 

 .וודאו כי הכבלים אינם נגישים ובהישג ידם של ילדים 
  סכנת  מהחובר לממסר פחתיש לעשות שימוש במכשיר אך ורק באמצעות שקע חשמל(

 התחשמלות(.
 וי של המכשיר )סכנת נתקו את כבל החשמל לאחר כל שימוש וטרם כל פעולת ניק

 התחשמלות(.
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  הוציאו את תקע החשמל משקע החשמל במקרה של תקלה בתפעול המכשיר, טרם ניקוי
 המכשיר וכאשר אינו בשימוש.

  .יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזנה מרשת החשמל 
 אין לחבר את ספק הכוח לכבל מאריך או מפצל 

 ר, אנא שימוש לב לדברים הבאים:חשוב לדעת: על מנת למנוע נזק למכשי 

 .מלאו את המכשיר במים טרם הפעלתו 

 .אין להפעיל את המכשיר במקום פתוח 
  במכשיר זה יש לעשות שימוש אך ורק באמצעות ספקAC  ועם המתח החשמלי המצוין על

 גבי לוחית הדגם.

 .שחררו את כבל החשמל עד הסוף על מנת למנוע התחממות יתר 
 ממשטחים חמים. הרחיקו את כבל החשמל 

 !אין להוציא את תקע החשמל משקע החשמל באמצעות משיכת הכבל 
 .אין למשוך, לסובב או לכופף את כבל החשמל 

 .לעולם אין לטבול את המכשיר במים. לעולם אין לשטוף אותו במי ברז זורמים 
  אין לעשות שימוש בחלקים נוספים מכל סוג שהוא, אשר אינם מומלצים על ידי היצרן או

 מוצעים לשימוש בתור אביזרים.

 המלצה כללית 

  שירות לקוחות או ספקים מורשים בלבד. אין לפתוח או לתקן את תיקונים יבוצעו על ידי
המכשיר בעצמכם בשום מצב, אחרת תפקודו המושלם אינו מובטח יותר. אי קיום תנאי 

 זה יגרום לביטול תקוף האחראית.

  לשימוש במכשירים שלנו, אנא צרו קשר עם הספק במידה ועולות לכם שאלות בכל הנוגע
 שלכם או עם שירות הלקוחות שלנו.

 

 תיאור המכשיר .5

 סקירה

 מרים בקבוקים .1
 מכסה .2
 כבל חשמל .3
 צד למילוי מינימלי/מקסימלי .4
 לוח בקרה .5
 /כיבוילהפעלה LEDנורית  .6
 לחימום LEDנורית  .7
 צג זמן/טמפרטורה .8

 לחצן להגדרת זמן ו/או טמפרטורה  .9

 לחצן הפעלה/כיבוי  .10

 לחצן לחימום מהיר  .11
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 תחילת עבודה עם המכשיר .6
 טרם השימוש, וודאו כי למכשיר ולאביזרים )לרבות כבל החשמל( אין נזק נראה לעין. .1
 הניחו את המכשיר על גבי משטח מוצק וישר. .2
 נדלקת. המכשיר מוכן לשימוש. LED -חברו את כבל החשמל לשקע חשמל. נורית ה .3

 

 המכשירהפעלת  .7

 מזון/משקאות לתינוקות ושמירה על החום שלהם: חימום

הכניסו את מרים הבקבוקים לתוך מכשיר חימום המזון לתינוקות והכניסו בקבוק או  .1
 צנצנת לתוך מרים הבקבוקים.

מלאו את המכל בכמות מספיק גדולה של מים בהתאם לגודל הצנצנת. וודאו כי המים  .2
 אינם גולשים.

 ם:הפעלת תהליך החימו

 .ולאחריו על לחצן החימום המהיר   לחצו על הלחצן  .1
זמן החימום המכוון כעת מהבהב על גבי הצג. עם השימוש הראשון במכשיר, הגדרת 

דקות, מוצגת על גבי הצג. במידה והמכשיר נשאר מחובר  15ברירת המחדל המכוונת על 
החימום שהוזן עם למקור חשמל לאחר השימוש בו בפעם הראשונה, הוא מציג את זמן 

 השימוש הבא במכשיר.

עד שאתם  דקות(. לשם כך, לחצו שוב ושוב על לחצן  18עד  3הזינו את זמן החימום ) .2
" הצג מתחיל שוב 18לאחר המספר "מוצג בדקות. מגיעים לזמן החימום המבוקש. הזמן 

 ".3במספר "
 

ה, בחומר זמן החימום תלוי בטמפרטורה הראשונית, בסוג ובכמות המזון/המשק
ממנו עשוי המכל )זכוכית/פלסטיק( ובטמפרטורת המים בהם משתמשים למילוי 

הטבלה שלהלן מציעה מדריך לבחירת זמן החימום למוצרי מזון/משקאות המכשיר. 
 .37°Cטמפרטורה של לשיש לחמם 

 משך זמן כמות וסוג המזון
 דקות 8~  מ"ל חלב/מצוננים 100
 דקות 14~  מ"ל חלב/מצוננים 250
 דקות 8~  גרם מחית מזון/בטמפרטורת חדר  190

 

 

 להפעלת תהליך החימום. פעם נוספת על לחצן החימום המהיר לחצו  .3
הצד מראה באופן רציף וקבוע את זמן החימום שנותר. הצד מתחיל להבהב דקה אחת 
לפני סיום תהליך החימום. תהליך החימום נפסק ברגע שזמן החימום שהוגדר מראש 

 והצג נכבים. LEDהחימום ית עבר. נור

 הפעלת תהליך החימום ללא חימום קודם:

להפעלת המכשיר. הטמפרטורה הנוכחית מוצגת על גבי הצג. הגדרת  לחצו על לחצן  .1
 .37°Cברירת המחדל היא 

עד שאתם מגיעים לטמפרטורה  להזנת הטמפרטורה, לחצו שוב ושוב על לחצן  .2
(. הטמפרטורה גדלה 85°C -ל 35°C)בין  המבוקשת על מנת לשמור על מזון/משקה חמים
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" ואז מתחיל שוב את 85" -עד שהצג מגיע ל 80, 70, 60, 50, 45, 40, 38, 37בשלבים 
 .35°C -בטמפרטורה ה

 להפעלת תהליך השמירה על החום. כעת לחצו פעם נוספת על לחצן  .3

 סיום תהליך החימום/שמירה על חום:

 שניות. הצג ורכיב החימום כבויים. 2במשך  לחצו על לחצן  .1
 הוציאו את הבקבוק/הצנצנת בעזרת מרים הבקבוקים. .2
נתקו את כבל החשמל לאחר כל שימוש, מזגו את המים החוצה וייבשו את המכשיר  .3

 בעזרת מטלית.

 

 ובחשו את המזון בתוך הצנצנת. נערו את הבקבוק 
 .בדקו שהמכשיר מכוון על הטמפרטורה הנכונה 

  למניעת התרבות של חיידקים, אשר מכפילה את עצמה בקצב המהיר ביותר בטווח
, אנא השתמשו בהקדם האפשרי במזון המחומם 42°Cעד  32°Cהטמפרטורה של סביב 

 לתינוקות.

 ן ארוך היות שהדבר יכול לגרום לאיבוד אין אנו ממליצים לשמור על מזון חם לפרק זמ
 משמעותי של ויטמינים.

  אין לחמם שוב מזון שכבר חומם.בריאותיותמסיבות של היגיינה ומסיבות , 
 .נקטו זהירות שלא לחמם מזון/נוזלים יתר על המידה 

 

 ניקיון ותחזוקה .8

 בו: זהירחיי השירות של המכשיר תלויים בטיפול 

  ,אנו ממליצים שלא להפעילו ברצף בטווח טמפרטורה גבוה.להארכת חיי שירות המכשיר 
 או מסוננים לחימום מזון לתינוקות. הדבר יצמצם את  מורתחיםשתמש במים מומלץ לה

 תופעת הצטברות האבנית במכשיר.
  הניקוינתקו את המכשיר ממקור החשמל טרם. 

 קוי או לניקוי המכשיר, השתמשו במטלית לחה בלבד. אין לעשות שימוש בתכשירי ני
 במוצרי ניקוי אחרים. 

  מחוץ הסירו אבנית מהמכשיר בעזרת חומץ וחומצת לימון. הכניסו את מרים הבקבוקים
מ"ל של מים קרים או שקית של חומצת  100מ"ל של חומץ ביתי עם  50מכשיר, ערבבו ל

מ"ל של מים קרים ומזגו תמיסה זו לתוך המכשיר. השאירו את התמיסה  200לימון עם 
עד שהאבנית הוסרה במלואה: אין להפעיל את המכשיר במהלך פרק זמן זה. מזגו  בפעולה

 את הנוזל מהמכשיר, שטפו את המכשיר ביסודיות ולבסוף ייבשו אותו במטלית.
  לערך. אחת לחודשהסירו אבנית מהמכשיר 

 

 השלכת המוצר .9

מסיבות סביבתיות, אין להשליך את המכשיר לפסולת הביתית בסיום השימוש בו. 
השליכו את המכשיר באזור איסוף מתאים או בנקודת מחזור. השליכו את 

)השלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני(. במידה  EC – WEEEהמכשיר בהתאם לתקן 
יות על ועולות לכם שאלות כלשהן, אנא צרו קשר עם הרשויות המקומיות האחרא

 השלכת הפסולת.
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 נתונים טכניים .10

 הרץ 50/60וולט ~ /  220-240   מתח הפעלה:

 וואט 80   צריכת חשמל:

 דקות 18עד  3   זמן חימום:

 35°C - 85°C טמפרטורה לשמירת החום:

 

 איתור תקלות ופתרון בעיות .11

 הפעולה שיש לנקוט הסיבה לתקלה התקלה
מים נוזלים מתחתית המכשיר 

 בו.בעת השימוש 
כבו את המכשיר מיד, נתקו  תקלה במכשיר

אותו, נקזו את המים החוצה 
והחזירו את המכשיר לבעל 

 החנות.
תהליך החימום אינו מתחיל או 

 אינו מסתיים.
כבו את המכשיר מיד, נתקו  ווסת החום מקולקל

אותו, נקזו את המים החוצה 
והחזירו את המכשיר לבעל 

 החנות.
ו מחובר תקע החשמל אינ LEDתצוגת 

)כראוי( לשקע החשמל או 
 שקיימת תקלה במכשיר

בדקו כי תקע החשמל מחובר 
לשקע החשמל )כראוי(. במידה 

ועדיין אין צד, כבו את המכשיר, 
נתקו אותו ממקור החשמל 
 והחזירו אותו לבעל החנות.

מכשיר חימום המזון לתינוקות 
אינו נדלק ברגע שהוא מחובר 

 למקור חשמל.

כי תקע החשמל מחובר בדקו  אין חשמל
 כנדרש לשקע החשמל.

הטמפרטורה המופיעה על גבי 
הצג אינה עולה לאחר תחילת 

תהליך החימום: המכשיר נכבה 
 לבד לאחר זמן מה. 

נתקו את המכשיר, תנו לו  אין מים במכשיר.
להתקרר, לאחר מכן מלאו אותו 

במים והפעילו את תהליך 
 החימום כמתואר בהוראות אלו.

אינו חם בסיום תהליך המזון 
 החימום.

נתקו את המכשיר ממקור  אין מספיק מים במכשיר.
החשמל, תנו לו להתקרר, לאחר 

מכן מלאו אותו בכמות מים 
מספיק גדולה והפילו שוב את 

תהליך החימום כמתואר 
 בהוראות אלו.

 

 


