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60081– INCALZITOR BIBERON cu adaptor pt masina 
Draga cumparatorule, multumim si felicitari pentru alegerea ta.Incalzitorul pentru biberoane iti permite sa pregatesti biberoanele si mancarea 

amestecata, in borcanele, la temperatura ideala*,usor si in doar cateva minute.Cand aparatura atinge temperatura corecta,aceasta va emite cinci 

sunete scurte. 

− Incalzitorul contine si un suport practic pentru incalzirea biberoanelor mici si a borcanelelor cu mancare pentru copil. 

− Contine adaptor pentru conectarea la priza din masina pentru a putea incalzi alimentele bebelusului atunci cand sunteti plecati in 

concediu, in cazul in care dispuneti de o priza pentru aprinzatorul de tigari de 12 volti. 

*Aproximativ 37 grade C.Va recomandam ca inaintea fiecarei hraniri sa verificati temperatura alimentelor. 

Va rugam cititi cu atentie aceste instructiuni inainte de a folosi incalzitorul pentru biberoane si pastrati-le pentru viitoarele utilizari! 

Continutul pachetului 

-incalzitor pentru biberoane 

-suport pentru biberon/borcanele cu mancare 

- suport/etui de protectie pentru priza masinii 

-instructiunile de folosire 

ATENTIE! 

- Acest produs este destinat utilizarii domestice . Nu il utilizati in alte scopuri decat cele indicate de producator, altfel este considerat ca 

utilizarea a fost improprie si periculoasa. Incalzitorul de biberoane trebuie utilizat conform instructiunilor de mai jos. 

- Nu lasati aparatul , accesoriile sau ambalajele ( pungi din plastic, cutia, elemente de fixare etc) la indemana copiilor pentru ca pot 

deveni periculoase.  

- Acest aparat nu este destinat utilizarii de catre persoane (inclusiv copii) care au capacitati psihice reduse, sau cu o insuficienta 

cunoastere a modalitatilor de utilizare a produsului, decat daca se afla sub supravegherea unei persoane responsabile de siguranta lor.  

- Copiii trebuie supravegheati pentru a va asigura ca nu se joaca cu acest produs. Nu lasati niciodata produsul nesupravegheat cand este 

in functiune.  

- Inainte de folosirea incalzitorului pentu biberoane,asigurati-va ca atat incalzitorul cat si componentele acestuia nu au fost 

avariate.Daca par a fi avariate,nu incercati sa folositi produsul.Contactati comerciantul de unde l-ati achizitionat. 

- Verificati daca datele tehnice ale aparatului corespund cu reteaua electrica la care acesta va fi conectat. 

- Conectati aparatul la cea mai apropriata priza cu alimentare electrica  

- Asezati aparatul numai pe o suprafata plana,stabila,niciodata la indemana copiilor.Fiti foarte atent cu recipientul deoarece apa este 

foarte fierbinte cand aparatul este in stare de functionare. ATENTIE ! Risc de arsuri  

- Nu puneti niciodata aparatul in apropierea unei suprafete fierbinti,a aragazului sau a plitei electirice, sau pe suprafete sensibile la 

umiditate/caldura 

- Niciodata nu utilizati incalzitorul fara sa puneti apa in rezervor.  

- Utilizati recipiente din sticla termorezistenta / plastic rezistent la temperatura inalta ; nu utilizati biberoane de unica folosinta.  

- Cand utilizati produsul fiti atenti la aburul degajat din procesul de incalzire , acesta poate provoca arsuri.  

- Pentru a preveni eventualele arsuri va rugam ca in timpul functionarii si in perioada inediata dupa  incetarea ciclului de incalzire sa nu 

atingeti partea superioara a aparatului pentru ca aceasta poate fi foarte fierbinte. Intotdeauna fiti foarte atenti cand scoateti din 

incalzitor biberoanele sau borcanelele incalzite.  

- Intotdeauna inainte de a hrani bebelusul verificati ca mancarea  sa nu fie prea fierbinte ( nu trebuie sa aiba mai mult de 37 grade 

Celsius) 

- Din ratiuni de igiena acest incalzitor trebuie utilizat pentru a incalzi mancarea deja preparata si nu pentru a prepara hrana cu ajutorul 

lui. Temperatura ideala pentru a incalzi mancarea este in jur de 37 grade Celsius. Niciodata nu reincalziti mancarea mai mult de o data 

sau mai mult de o ora.  

- Temperatura ideala a alimentelor si a ciclului de incalzire , depind de cantitatea de mancare care a fost reincalzita (daca este la 

temperatura camerei sau din frigider), de consistenta , de pozitia selectorului de incalzire, de tipul si marimea recipientului incalzit  

(biberon din plastic, biberon din sticla, borcanel cu  mancare pentru  bebelusi)  

- Nu deplasati niciodata aparatul in timpul functionarii sau cand apa din interior este inca fierbinte.  

- Cand aparatul a funtionat non-stop timp de 60 minute, acesta se opreste automat; permiteti aparatului sa se raceasca complet 

(deconectati-l de la priza) inainte de a-l reutiliza.  

- Pentru a deconecta aparatul de la alimentarea cu energie electrica mai intai pozitionati butonul in pozitia ”0” si apoi deconectati cablul 

de alimentare de la priza. Nu deconectati aparatul tragand de cablu sau de el.  

- Verificati ca aparatul sa fie deconectat de la alimentarea cu energie si recit  inainte de a-l muta, curata, depozita, efectua operatiunile de 

mentenata sau intre doua cicluri de utilizare.  

- Nu lasati aparatul sub influenta agentilor termici ( ploaie, soare etc) 

- Nu atingeti aparatul daca aveti mainile ude sau umede. 

- Nu scufundati in apa /alte lichide cablul de alimentare sau aparatul 

- Nu atingeti aparatul daca accidental a cazut in apa. Deconectati-l de la priza si nu-l mai utilizati; contactati reprezentantii Artsana 

S.p.A pentru instructiuni ulterioare.  

- Daca incalzitorul este defect sau nu functioneaza corect inchideti-l si deconectati-l de la priza . Nu incercati sa desfaceti aparatul sau sa 

il reparati singur. Contactati vanzatorul.  



- Nu incercati sa desfaceti/reparati aparatul , acesta se desface cu unelte speciale. Cablul de alimentare trebuie inlocuit cu unul de acelasi 

tip cu cel aflat in dotarea aparatului. Aceasta operatiune trebuie efectuata de catre o persoana autorizata sau de catre reprezentantul 

Artsana S.p.A 

- Orice reparatie trebuie efectuata de catre o persoana autorizata sau de catre Artsana S.p.A . Reparatiile facute de  atre persoane 

neautorizate va pot cauza raniri grave/ deteriorari ale aparatului iremediabile.  

- Cand aruncati aparatul /componente ale acestuia, va rugam sa o faceti la un centru special amenajat , in conformitate cu legislatia din 

fiecare tara.  

- Caracteristicile acestui aparat pot fi modificate oricand , fara anunt prealabil, daca aveti indoieli cu privire la instructiunile acestui 

produs va rugam contactati retailer-ul dumneavoastra sau Artsana S.p.A 

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE  

In apartament 

Niciodata nu utilizati incalzitorul de biberoane fara apa in tancul de incalzire. Pentru a pune cantitatea corecta de apa in incalzitor utilizati un 

biberon gradat sau un alt recipient gradat. Niciodata nu puneti sub jetul de apa aparatul pentru a umple tancul de incalzire.  

1. Verificati cablul de alimentare  sa fie deconectat de la priza. Asezati incalzitorul pe o suprafata plana si stabila. Turnati in incalzitor 

cantitatea de apa corecta.Pozitionati in interiorul incalzitorului biberonul/borcanelul pentru mancare utilizand suportul pentru 

borcanelele/biberoanele mici (exceptand biberonul Chicco Step Up 330 ml). Inlaturati suportul special din interiorul incalzitorului 

atunci cand utilizati biberonul Chicco Step Up 330 ml. Verificati ca dupa ce ati pus in interior biberonul sa nu existe prelingeri de apa 

peste partea superioara a incalzitorului sau in cazul biberoanelor /borcanelelor mici, apa sa nu depaseasca partea superioara a acestora. 

In cazul in care exista prelingeri de apa din incalzitor utilizati o panza  uscata pentru a usca partea  incalzitorul . Indepartati din 

incalzitor surplusul de apa.  

Atentie! 

Inainte de a incalzi borcanelele cu mancare indepartati capacele acestora si eventualele etichete. Este recomandat sa incalziti biberoanele cu 

tetina si inelul montat (nu capacul) pentru ca sunt mai usor de scos din incalzitor dupa incheierea ciclului de incalzire.  

Cantitatea de apa necesara  

- 120ml apa pentru biberoanele din gama Chicco Step Up si pentru borcanelele de mancare, 150 ml apa pentru biberoanele din gama 

Chicco Well Being de 150ml ; 220 ml apa pentru biberoanele din gama Chicco Well Being de 250ml si 330 ml 

2. Verificati ca butonul selector sa fie in pozitia “0” (OFF) si conectati cablul de alimentare al aparatului la cea mai apropriata priza 

electrica.  

3. Selectati modalitatea de incalzire dorita  

a) mutati selectorul spre dreapta, spre simbolul ”biberon”, pentru a incalzi biberoanele  

b) mutati selectorul spre stanga, spre simbolul ”mancare pentru bebelusi”, pentru a incalzi borcanelele cu mancare.  

Led-ul luminos rosu indica faptul ca dispozitivul se incalzeste.  

ATENTIE! 

Este recomandat sa amestecati mancarea din borcanel  pentru ca temperatura acesteia sa fie uniforma. 

4. Dupa cateva minute* de la pornirea (ON) aparatului ledul verde se va aprinde si aparatul va emite 5 semnale sonore (beep)indicand 

incheierea ciclului de incalzire .Este indicat sa scoateti recipientele imediat pentru a evita supraincalzirea. Daca utilizati borcanele/suportul 

pentru biberoane, puteti sa le ridicati si sa le suspendati de cantul superior al incalzitorului pentru a le putea manevra mai usor si pentru a 

preveni eventualele arsuri.  

*Atentie! Timpul necesar unui ciclu de incalzire si temperatura hranei incalzite poate varia usor in functie de tipul hranei incalzite, de tipul 

si marimea recipientului in care incalziti mancarea (biberon palstic/biberon sticla, borcanel etc), cantitatea de hrana incalzita, temperatura 

initiala a hranei ( la temperatura camerei /din frigider) sau consistenta hranei.  

5.  Pentru a inchide aparatul pozitionati selectorul in pozitia”0” (OFF) si deconectati cablul de alimentare cu energie electrica de la priza.  

6. Inainte de a hrani bebelusul stergeti bine recipientul in care ati incalzit hrana. 

ATENTIE! 

Intotdeauna verificati temperatura alimentelor inainte de a hrani bebelusul, pentru a evita arsura. 

Daca hrana nu este destul de calda repatati ciclul de incalzire .Verificati periodic daca hrana s-a incalzit , avand grija sa nu va ardeti.  

a) Pentru biberoane – agitati de cateva ori biberonul pentru a uniformiza temperatura hranei , apoi verificati temperatura  turnand cateva 

picaturi pe partea interioara a incheieturii maini dumneavoastra.  

b) Pentru borcanelele cu hrana – amestecati continutul lor pentru a omogeniza  temperatura hranei, apoi cu o lingurita gustati -o. 

UTILIZAREA ADAPTORULUI PENTRU MASINA 

ATENTIE Nu uilizati incalzitorul in tip ce masina ruleaza deoarece apa poate atinge temperaturi foarte inalte si exista riscul arsurilor. 

1. Asezati incalzitorul in suport si puneti-l pe o suprafata plana si stabila. Urmati instructiunile dela pct 1 din “In apartament” 

2. Verificati ca selectorul sa fie in pozitie centrala”O”(inchis), introduceti stecherul in adaptor si inserati-l in priza pentru bricheta auto. 

3. Urmati instructiunilede la pct 3 si 4 din instructiunile de utilizare “In apartament” 

4. Pentru a inchide incalzitorul deplasati selectorul in pozitie centrala si debransati-l de la priza pentru bricheta auto. 

5. Uscati bine biberonul/borcanelul dupa ce il scoateti din aparat, inainte de a hrani copilul 

ATENTIE Intotdeauna verificati temperatura  alimentelor inainte de a hrani bebelusul.  
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Timpul de incalzire poate diferi sensibil cand utilizati adaptorul auto fata de cel cand utilizati incalzitorul in locuinta datorita diferentei de 

tensiune electrica la care este cuplat aparatul. 

MENTINEREA TEMPERATURII HRANEI  

La sfarsitul ciclului de incalzire veti auzi 5 semnale sonore (beep) si ledul verde se va aprinde. Daca nu inchideti aparatul (pozitionand 

selectorul in pozitia”0”) acesta va mentine hrana calda pentru aproximativ 60 minute de la inceputul ciclului de incalzire. Dupa 60 de 

minute incalzitorul se inchide automat.  

ATENTIE! 

In timpul perioadei de mentinere a hranei calda, temperatura acesteia poate depasi 37 grade Celsius.   

Intotdeauna verificati temperatura  alimentelor inainte de a hrani bebelusul.  

CURATAREA/ INTRETINEREA  APARATULUI 

Dupa folosire: Deconectati cablul electric de la priza. Asteptati ca aparatul sa se raceasca complet. Varsati apa ramasa in vasul de incalzire, apoi 

stergeti/uscati aparatul si depozitati-l intr-un loc curat si uscat. 

Functionarea normala a aparatului poate cauza formarea de reziduuri in vasul de incalzire, ceea ce poate reduce performanta aparatului si in timp 

poate duce la defectarea lui. Pentru a inlatura  reziduurile de calcar , asigurati-va ca aparatul e racit complet; turnati o solutie din apa si otet alb 

(cantitati egale) in interiorul vasului si lasati-o toata noaptea sa actioneze. Niciodata nu porniti aparatul cand in interiorul sau se afla solutia din 

apa si otet. Dupa terminarea ciclului de indepartare a reziduurilor clatiti bine vasul , uscati-l in interior si exterior si apoi  efectuati un ciclu de 

incalzire punand 140 ml de apa in vas , fara sa puneti biberonul/borcanelul in aparat. Cand  se aprinde lumina verde opriti aparatul si lasati-l sa se 

raceasca complet. Indepartati resturile de apa din vas si uscati aparatul.  

Curatati partile exterioare ale aparatului cu o panza umeda. Este recomandat sa indepartati depunerile din vas cel putin o data pe saptamana, sau 

mai frecvent daca apa folosita este mai bogata in calcar. 

Nu folositi unelte, bureti abrazivi sau solventi pentru curatarea aparatului: acest lucru poate duce la defectarea lui. 

ATENTIE ! 

- Nu asezati niciodata aparatul direct sub robinetul cu apa; nu scufundati aparatul, cablul in apa sau alte lichide. 

-nu spalati aparatul in masina de spalat vase. 

 DATE TEHNICE 

Cod 60081 

Model MEC-6125V 

Tensiune de alimentare 220-240 V-50/60Hz, 120 W 

12V_ _ _60W 

Greutate 600 gr 

Dimensiuni : 143 x 151x h 183 mm 

Declaratie EC Conformitate :  

Artsana S.p.A declara ca produsul Chicco Incalzitor Biberon , Model MEC-6123V indeplineste cerintele dispozitiilor pertinente stipulate de 

directiva 2004/108/CE(compatibilitate electromagnetica) si 2006/95/CE (siguranta electrica) . Pentru a obtine o copie a acestei declaratii va 

rugam sa contactati Artsana S.p.A Via S. Catelli 1-22070 Grandate (Co) Italy. 

Echipament conform Directivelor Europene  Inainte de a utiliza aparatul cititi cu atentie aceste instructiuni 

ATENTIE!   Dubla izolare utilizare in spatiu inchis 

 ATENTIE: Simbolul de pe pubela taiata cu semnul in cruce care se afla pe  echipament, indica faptul ca la sfarsitul ciclului de viata al 

produsului , nu trebuie aruncat in pubela de gunoi ca  un rest menajer. Depuneti-l intr-un loc de colectare special amenajat pentru echipamente 

electrice sau electronice in conditiile legii. 

 Acest produs este conform Directivei UE 2002/96/EC 

Semnul in cruce de pe pubela arata ca, la sfarsitul utilizarii acestui produs, echipamentul trebuie aruncat la un punct de   colectare special pentru 

echipamente electrice si electronice sau trebuie predat unui dealer in momentul in care achizitionati un alt produs nou, echivalent. Utilizatorul 

este responsabil de aruncarea la un punct de colectare special sau de predarea echipamentului avariat. Pentru mai multe informatii legate de 

punctele de colectare adresati-va magazinului de unde a fost achizitionat produsul. Colectarea si reciclarea echipamentului in centre speciale in 

conformitate cu normele in vigoare ajuta la evitarea unor eventuale efecte negative asupra sanatatii sau a mediului inconjurator. 

Producator: Artsana SpA - Italia 

Importator si distribuitor:  Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; tel/fax: 021/231.06.26 

 


