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ATENTIE – Urmati cu strictete instructiunile de utilizare. Acest aparat produce aburi foarte fierbinti. Pericol de arsuri. 

1. Precautii  

Cititi aceste instructiuni inainte de instalare si utilizarea pentru prima oara. 

 Atunci cand utilizati orice aparat electric, trebuie respectate intotdeauna masurile de precautie de baza, pentru a reduce riscul de incendii, 

socuri electrice si vatamari corporale, inclusiv urmatoarele: 

1) Asiguraţi-va ca tensiunea şi frecvenţa corespund cu cele inscrise pe eticheta aparatului. 

2) Asezati  intotdeauna incalzitorul pentru biberoane pe o suprafata uscata, neteda, care nu se afla la indemana copiilor. 

3) Este necesara o atenta supraveghere cand aparatul este folosit langa copii. Nu lasati aparatul functionand nesupravegheat. 

4) Acest aparat nu trebuie utilizat de catre persoane, inclusiv copii, care au capacitati fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de 

experienta sau cunostinte, cu exceptia cazului in care sunt supravegheati sau instruiti cu privire la utilizarea aparatului de catre o persoana 

responsabila pentru siguranta lor. 

5) Scoateti aparatul din priza inainte de instalare, adaugarea sau indepartarea partilor componente. 

6) Inainte de fiecare utilizare verificati cablul de alimentare si celelalte accesorii. Nu folositi niciodata aparatul cu un cablu de alimentare sau 

priza deteriorata sau daca aparatul a functionat defectuos sau a fost deteriorat. 

7) Inainte de fiecare utilizare, asigurati-va ca partile componente sunt bine pozitionate. 

8) ) Nu porniti niciodata aparatul cu un nivel insuficient de apa. 

2. Instructiuni de siguranta 

1) ) Nu depasiti nivelul maxim de apa admis. In caz contrar, va sari apa extrem de fierbinte din aparat. 

2)  Nu uitati sa scoateti aparatul din priza dupa fiecare utilizare. 

3) Aparatul devine foarte fierbinte in timpul gatitului cu aburi si poate cauza arsuri in caz de contact. 

4) Feriti-va de aburul fierbinte care se ridica din vas si din rezervorul de apa in timpul gatitului si cand scoateti capacul. 

5) Feriti-va de aburul fierbinte, care se ridica de pe capac, dupa ce aparatul a fost oprit din functiune. Scoateti aparatul din priza la finalul 

fiecarui ciclu si asteptati 10 minute inainte de a scoate capacul, pentru a evita arsurile. 

6) Utilizati intotdeauna clestele pentru a ridica capacul si recipientul tip cos.  

7) Nu va aplecaţi peste aparat in timpul funcţionarii. Nu atingeţi suprafeţele fierbinti ale aparatului. Nu incercati sa goliti sau sa umpleti 

aparatul in timpul functionarii. Folositi intotdeauna manusi de bucatarie atunci cand manevraţi partile fierbinţi ale aparatului. 

8) Nu mişcaţi aparatul in timpul funcţionarii, poate fi foarte fierbinte. 

9) Lasati aparatul sa raceasca aproximativ 10 minute intre 2 cicluri consecutive. 

10) Nu utilizati acest aparat in alte scopuri fata de cele recomandate. 

11) Acest aparat este destinat exclusiv pentru uz casnic. 

12)  Deconectati  intotdeauna aparatul de la sursa de alimentare atunci cand il curatati si asigurati-va ca acesta este curat si uscat inainte de 

reutilizare. Atentie la aburi, sa nu va ardeţi ! 

13) Goliti recipientul pentu apa inainte de a depozita aparatul. 

14) Nu scufundati niciodata aparatul in apa sau in alt lichid. 

15) Nu utilizati niciodata aparatul daca cablul de alimentare sau adaptorul sunt deteriorate. 

3. Parti componente  

Unitatea incalzitorului si panou de comanda digital 

Recipient detasabil tip cos pentru biberon si mancare 

Capac 

Cleste 

 

4. SPECIFICATII 

• Nume: Incalzitor 3 in 1 pentru biberoane 

• Dimensiuni: 195 x 145 x 275 mm 



• Input: AC220V, 50/60 Hz 

• Putere: 300 W 

• Greutate: 0.8 kg 

• Dimensiuni recipient tip cos: 7.2 cm x 2  

 

5.  Functii 

• Functia de memorie 
Incalzitorul pentru biberoane va inregistra automat parametrii setati ultima data de utilizator, eliminand astfel resetarea acestuia 

la fiecare utilizare.  

• Functia de presetare 
Puteti preseta functia de incalzire, sterilizare si functia de gatit cu aburi in avans cu 15 de ore, acest lucru contribuind la 

protejarea mediului si economisirea energiei. 

• Panou de comanda digital 
Conectati dispozitivul la priza si atingeti butonul "On / Off", ecranul LCD intra in modul stand by  dupa 10 secunde, iar daca nu 

este utilizat ecranul se va opri automat. 

 

1.  Buton On /Off 

2. Alegerea modului de functionare 

3. Cresterea timpului si a temperaturii 

4. Scaderea timpului si a temperaturii 

5. Ecran LCD 

(Informatii ecran LCD) 

1. Timp 

2. Temperatura 

3. Ecran 

4. Grade  

5. Minute 

6. Functia de incalzire 

7. Functia de sterilizare 

8. Functia de gatit la aburi 

9. Functia de presetare 

6. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE INCALZITOR 3 IN 1 PENTRU BIBEROANE 

 Incalzitor pentru biberoane  

1. Plasati biberonul in recipientul detasabil pentru biberoane(B) si pe acesta in unitatea incalzitorului (C)  

2. Turnati cantitatea corespunzatoare de apa in rezervor, pana la nivelul MAX. inscriptionat pe recipient.  

* Nivelul de apa din rezervor trebuie sa fie la acelasi nivel cu cel de lapte din biberon. Nu trebuie insa sa depaseasca niciodata nivelul MAX. 

indicat pe recipient (B) 

3. Puneti capacul  (A) 

 

Porniti functia de incalzire. 

1.  Apasati butonul si butonul pentru selectarea functiei pentru a alege functia. 

2. Alegeti functia de incalzire  . 

3. Pe ecran va fi afisata durata. Durata prestabilita este de 3 minute 



4. Puteti apasa butoanele pentru „cresterea” (+) sau „scaderea duratei si in felul acesta veti seta durata dorita de dvs. 

5. Dupa 3 secunde, pe ecran va fi afisata doar functia de incalzire, cea pe care functioneaza aparatul in acel moment. Apoi functia de incalzire 

incepe automat, iar timpul ramas este afisat pe ecranul LCD.   

6. Dupa finalizarea procesului de incalzire aparatul emite un sunet bip. 

7. Feriti-va de aburul fierbinte care se ridica din vas si din rezervorul de apa in timpul procesului de incalzire si cand scoateti capacul. Pentru a 

preveni arsurile asteptati cateva minute inainte de a scoate capacul. 

8. Opriti intotdeauna aparatul inainte de a-l scoate din priza. 

Nota:  

-  Apa nu trebuie sa depaseasca nivelul MAX. inscriptionat pe recipient. 

 - Asigurati-va mai intai  ca puneti biberonul in recipientul detasabil si ulterior pe acesta il puneti  in unitate. 

-  Durata maxima a procesului de incalzire nu trebuie sa depaseasca 30 minute. 

-  Verificati intotdeauna temperatura laptelui, inainte de a - l oferi bebelusului. 

TABEL TIMPI DE INCALZIRE A LAPTELUI  

(TEMPERATURA APEI DIN RECIPIENT ESTE DE 25 °c/temperatura laptelui este 10 °c) 

CANTITATEA DE LAPTE DIN BIBERON (ML) BIBERON PESU 

DURATA DE INCALZIRE (MINUTE) 

80 ML 11 

160 ML 17 

260 ML 28 

  

* Poate varia in functie de mediu, de temperatura si cantitatea laptelui  

 

Gatit la aburi 

1.Turnati 170 ml de apa in unitatea incalzitorului (nu depasiti nivelul maxim indicat pe unitate) 

2. Plasati alimentele in recipientul detasabil,. Puneti recipientul detasabil in unitatea incalizitorului si apoi puneti capacul. 

Pozitia manerului recipientului detasabil  

* Manerul recipientului detasabil trebuie sa fie orientat spre spate si apoi il puteti introduce in unitatea incalzitorului. 

Porniti functia de gatit la aburi  

1 Apasati butonul si butonul pentru selectarea functiei  

2. Alegeti functia de gatit la aburi . 

3. Pe ecran o sa apara durata (exprimata in minute). Durata prestabilita este de 20 minute.  

4. Puteti apasa butoanele pentru „cresterea” (+) sau „scaderea” duratei de gatit la aburi. 

5.  Dupa 3 secunde, pe ecran va fi afisata doar functia de gatit la aburi, cea pe care functioneaza aparatul in acel moment, iar pictograma 

pentru durata va afisa durata ramasa pana la finalizarea procesului. 

6. Cand procesul s-a finalizat, aparatul emite un sunet bip. 

7. Atentie la vaporii de apa fierbinti emisi in timpul si dupa incetarea procesului de gatit la aburi. Pentru a preveni arsurile asteptati cateva 

minute inainte de a scoate capacul. 

8. Opriti aparatul inainte de a-l scoate din priza. 

Nota: 

- Alimentele trebuie puse mai intai in recipientul detasabil , nu direct in unitatea aparatului. 

- Potriviti bine capacul aparatului pentru a evita arsurile, avand in vedere ca apa va fierbe. 

- Nu gatiti alimentele un timp indelungat. Inainte de a incepe procesul de gatit la aburi cititi cu atentie tabelul cu timpii de gatire de mai jos. 



- Verificati intotdeauna temperatura alimentelor inainte de a le oferi copilului. 

TABEL TIMPI DE GATIRE ( Gatire la aburi) 

Tipul alimentului Ingrediente Durata de gatire la aburi 

Fructe 

Mar 7 minute 

Para 7 minute 

Portocala 12 minute 

Piersica 12 minute 

Pruna 12 minute 

Ananas 18 minute 

Legume 

Cartof 12 minute 

Sparanghel 12 minute 

Broccoli 12 minute 

Ceapa 12 minute 

Conopida 12 minute 

Spanac 12 minute 

Rosie 12 minute 

Morcov 18 minute 

Telina 18 minute 

Dovlecel 18 minute 

Dovleac 18 minute 

Mazare (Pastai) 25 minute 

Carne Pui, Vita, Miel si Porc  25 minute 

Peste Somon, Sole, Cod sau Pastrav 12 minute 

 

Sterilizator 

1. Turnati 40 ml de apa in unitatea incalzitorului.   

2. Puneti recipientul detasabil (B) in unitatea incalzitorului  

3. Puneti biberoanele cu gura in jos in recipientul detasabil. 

4. Potriviti capacul. 

 

Porniti functia de sterilizare.  

1) Apasati butonul si butonul pentru selectarea functiei   

2) Alegeti functia de sterilizare  

3) Pe ecran o sa apara durata (exprimata in minute) . Durata prestabilita este de 10 minute; (durata maxima de sterilizare este de 20 

minute). 

4) Puteti apasa butoanele penturu „cresterea” (+) sau „scaderea” duratei de sterilizare.   

5) Dupa cateva secunde, pe ecran va fi afisata doar functia de sterilizare, cea pe care functioneaza aparatul in acel moment, iar pictograma 

pentru durata va afisa durata ramasa pana la finalizarea procesului. 

6)  Cand procesul s-a finalizat, aparatul emite un sunet bip. 

7)  Atentie la vaporii de apa fierbinti emisi in timpul si dupa incetarea procesului de sterilizare . Pentru a preveni arsurile asteptati cateva 

minute inainte de a scoate capacul. 

8) Opriti  aparatul inainte de a-l scoate din priza. 

Nota: 

- Obiectele pe care le puteti steriliza cu acest aparat sunt biberoane, suzete si ustensile mici ale bebelusului. 

-  Cand trebuie sa sterilizati biberoane sau recipiente, gura acestora trebuie sa fie orientata in jos si trebuie sa fie puse mai intai in recipientul 

detasabil si apoi in unitatea incalzitorului.  

- Verificati temperatura inainte de a indeparta capacul si de a oferi biberonul bebelusului. 

- Aveti grija cand indepartati capacul imediat ce programul s-a terminat! Va puteti arde la maini si eficienta procesului de sterilizare scade. 



 

Functia de presetare  

1) Aveti posibilitatea de a preseta functia de incalzire, sterilizare si gatire la aburi.  

2) Dispozitivul va porni in mod automat pe functia aleasa de dvs. la ora programata. 

3) Urmati instructiunile functiei de incalzire, sterilizare sau gatire la aburi. Porniti functia de presetare. 

Porniti functia de presetare. 

1) Apasati butonul si butonul pentru selectarea functiei  

2) Alegei  functia de presetare   

3)  Pe ecran o sa apara durata (exprimata in minute) . Durata prestabilita este de 10 minute.  

4) Puteti apasa butoanele pentru „cresterea” (+) sau „scaderea” duratei, in functie de nevoia dvs. (Daca presetati 300 minute, functia va 

porni peste 5 ore). 

5) De fiecare data cand cresteti sau scadeti durata de timp, aceasta va varia cu 10 minute.  

6)Dupa 3 secunde, pe ecran va fi afisata doar functia de presetare si functia aleasa de dvs. , iar pictograma pentru durata va afisa durata 

ramasa pana la finalizarea procesului. 

7) Cand dispozitivul intra in functia de presetare, ecranul intra automat in modul de economisire a energiei. Apasati oricare dintre butoane 

pentru a putea vizualiza din nou ecranul. 

8) Puteti programa fuctia de presetare cu 15 de ore inainte. 

9) Cand ora prestabilita a sosit, dispozitivul va incepe sa functioneze automat pe functia aleasa (incalzire, sterilizare sau gatit la aburi). 

10) Incalzitorul va emite un sunet bip cand procesul s-a finalizat. 

7. Intretinere 

- Curatare  

Accesoriile se pot spala cu un burete cu apa si sapun. Folositi o carpa uscata pentru a curata unitatea incalzitorului. 

- Nota 

- Curatati aparatul dupa fiecare utilizare. 

- Inainte de a incepe procesul de curatare, asigurati-va ca aparatul este scos din priza si este complet racit. 

- Nu introduceti niciodata unitatea incalzitorului in apa. 

- Nu folositi substante abrazive. Nu utilizati solutie sau comprimate de dezinfectare chimica la acest produs. 

- Nu utilizati pentru curatarea acestui produs vata de otel (material abraziv) sau  lichide agresive (cum ar fi benzina, acetona sau alcool). 

- Detartrarea  

1. Turnati 40 ml. apa si 30 ml. apa cu otet (6-8% acid acetic) in cuva unitatii.  

2. Lasati solutia in cuva pana cand calcarul s-a dizolvat. Procesul poate dura in jur de 20 minute. (Niciodata nu porniti aparatul si nu il 

introduceti in priza atunci cand  contine solutie din apa si otet! ) 

3. Varsati apa ramasa in cuva, clatiti bine si stergeti cu o carpa uscata moale. 

- Cum sa curatati petele de apa si depunerile de calcar 

Cand utilizati functia de incalzire si de sterilizare, pot sa apara mici pete de apa in cuva unitatii incalzitorului.  

Acestea reprezinta depuneri de calcar in formare. Cu cat apa este mai dura, cu atat mai repede se formeaza calcarul.  

Pentru a va asigura ca aparatul functioneaza in continuare corespunzator va recomandam sa faceti detartrarea cel putin 1 data pe 

saptamana. 

Frecventa procesului de detartrare depinde de cat calcar observati ca s-a depus pe cuva.  

 



Depozitare  

1) Inainte de stocare, aparatul trebuie sa fie golit de apa. 

2)  Inainte de a stoca produsul, asigurati-va ca toate piesele sunt curate si uscate (consultati capitolul "Curatare"). 

3) Nu utilizati aparatul la soare, pentru a evita ingalbenirea materialului si accelerarea procesului de deteriorare a acestuia. 

8. Garantie limitata 

Uzinmedicare Co., garanteaza achizitorului, ca produsul nu prezinta defecte de material si de fabricatie pentru o perioada de 1 an de la data 

cumpararii. 

Aceasta garantie nu acopera daunele produse prin accidente, utilizare necorespunzatoare, abuz, intretinere necorespunzatoare, modificare 

neautorizata sau conectarea la o sursa necorespunzatoare de alimentare electrica. Repararea acestor defectiuni se va face contra cos 
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Incalzitor 3 in 1 pentru biberoane 
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