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1. Οδηγίες Ασφάλειας
1. Μη δίνετε ποτέ το θερμαντήρα σε ένα παιδί για να παίξει.
2. Μην αφήνετε παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή, διότι δεν
αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη χρήση ηλεκτρικών
συσκευών. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται
από παιδιά. Γενικά αποθηκεύετε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από
παιδιά.
3. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα μειωμένης σωματικής,
κινητικής ή διανοητικής κατάστασης ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης, μόνον εάν υπάρχει επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες που
αφορούν στη χρήση της συσκευής με ασφάλεια και κατανόηση των κινδύνων
που ελλοχεύουν.
4. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
5. Η τροφή δεν πρέπει να θερμαίνεται για πολλή ώρα.
6. Πριν ταΐσετε το μωρό σας, ελέγχετε πάντοτε τη θερμοκρασία του γεύματος.
Για τη σωστή κατανομή της θερμοκρασίας ανακατέψτε το περιεχόμενο.
Ελέγξτε αν η θερμοκρασία του είναι η κατάλληλη, ρίχνοντας 2-3 σταγόνες στην
πλάτη της παλάμης σας ή στο εσωτερικό του καρπού σας.
7. Για περαιτέρω πληροφορίες για τον καθαρισμό της συσκευής ανατρέξτε στην
παράγραφο 5 «Καθαρισμός και συντήρηση συσκευής».
8. Μη χρησιμοποιείτε το θερμαντήρα παρά μόνον για να θερμάνετε μπιμπερό ή
βαζάκι φαγητού, για την αποφυγή τραυματισμών.
9. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιφάνεια του θερμαντήρα είναι ζεστή κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας της και διατηρεί τη θερμότητα και μετά το πέρας της λειτουργίας
της.
10. Εάν το τροφοδοτικό καλώδιο χαλάσει θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο service ούτως ώστε να αποφευχθεί τυχόν
κίνδυνος.
11. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
12. Η συσκευή πρέπει να αφαλατώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
13. Απομακρύνετε πριν από την πρώτη χρήση τα υλικά συσκευασίας και τα μέρη
που δε χρησιμοποιείτε, ώστε το μωρό σας να μην τραυματιστεί ή να μην
καταπιεί κάποιο κομμάτι.
14. Κάτω από τη συσκευή αναφέρεται ο τύπος του ρεύματος. Ελέγξτε τη
συμβατότητά του με το ρεύμα της οικίας σας.
15. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημείο που δεν είναι προσιτό σε μικρά
παιδιά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι δυνατόν να τραβηχτεί και να
παρασύρει τη συσκευή.
16. Για τη λειτουργία της συσκευής, η επιφάνεια χρήσης της πρέπει να είναι
στεγνή και επίπεδη.
17. Τοποθετήστε μέσα στη συσκευή τη βάση υποδοχής και το μπιμπερό ή το
βαζάκι που θέλετε να θερμάνετε και γεμίστε το θερμαντήρα με την κατάλληλη
ποσότητα νερού. Για την καλύτερη δυνατή θέρμανση πρέπει το δοχείο να είναι
γεμάτο.
18. Το νερό δεν πρέπει ποτέ να ξεπερνά το επάνω αυλάκι της συσκευής.
19. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το νερό αυτό μπορεί να είναι καυτό!
20. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το θερμαντήρα χωρίς νερό και μην το μετακινείτε
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

21. Μετά τη χρήση βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και αδειάστε το νερό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το νερό αυτό μπορεί να είναι καυτό!
22. Ελέγχετε το θερμαντήρα πριν από κάθε χρήση και χρησιμοποιήστε τον μόνον
αν η συσκευή και το καλώδιο είναι σε άψογη κατάσταση. Αν έχετε κάποια
ένδειξη βλάβης, πρέπει το μέρος που την παρουσιάζει να αντικατασταθεί ή να
επισκευαστεί άμεσα.
23. Η συσκευή πρέπει να ανοίγεται μόνο από ειδικό συνεργείο, διαφορετικά
παύει η ισχύς της εγγύησης. Επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από
ειδικούς. Αυθαίρετες επισκευές συνεπάγονται κινδύνους για το χρήστη. Αυτό
ισχύει και για την αντικατάσταση της παροχής ρεύματος.
24. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και αποθηκεύστε τες για να τις
συμβουλευτείτε και στο μέλλον.
2. Θέρμανση μπιμπερό
Τοποθετήστε το μπιμπερό που θέλετε να θερμάνετε μαζί με την ανυψωτική
βάση μέσα στο θερμαντήρα. Βάλτε τόσο νερό όσο χρειάζεται για να γεμίσει το
δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι δε θα χυθεί νερό μέσα στο μπιμπερό ή έξω από το
θερμαντήρα. Ανάλογα με την αρχική θερμοκρασία του περιεχόμενου, για ένα
μικρό (περίπου 160ml) ή ένα μεγάλο μπιμπερό (περίπου 260ml) προτείνουμε τη
θέση 4 ή 5. Το κόκκινο λαμπάκι θα ανάψει. Σας συστήνουμε, για καλύτερη
κατανομή της θερμότητας να ανακατεύετε τακτικά το περιεχόμενο με ένα
καθαρό κουτάλι. Η διάρκεια θέρμανσης εξαρτάται από το μέγεθος του
μπιμπερό, από την ποσότητα του περιεχομένου και από την αρχική
θερμοκρασία.
Μετά το πέρας του προτεινόμενου χρόνου, με βάση τον πίνακα, παρακαλείστε
να ελέγξετε αν το περιεχόμενο στο μπιμπερό ή το βαζάκι έχουν την κατάλληλη
θερμοκρασία.
Ελέγξτε τη θερμοκρασία της ρίχνοντας 2-3 σταγόνες στην πλάτη της παλάμης
σας ή στο εσωτερικό του καρπού σας. Για να διατηρηθεί η θερμοκρασία του
μπιμπερό γυρίστε το διακόπτη στη ρύθμιση 1 έως 3. Η λυχνία ελέγχου αρχίζει να
αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι το μπιμπερό θα διατηρηθεί σε σταθερή
θερμοκρασία. Περαιτέρω πληροφορίες για τη διατήρηση της θερμοκρασίας
μπορείτε να βρείτε στην ενότητα 4. Μόλις η συσκευή πάψει να χρησιμοποιείται,
γυρίστε το διακόπτη στην αντίθετη φορά του ρολογιού για να σβήσει.
Αποσυνδέστε αμέσως την πρίζα και αδειάστε το νερό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μπιμπερό
και το νερό μπορεί να είναι καυτά!
Προειδοποίηση για την υγεία του μωρού σας!
Πριν το ταΐσετε, ελέγχετε πάντοτε τη θερμοκρασία του ροφήματος. Για τη σωστή
κατανομή της θερμοκρασίας ανακατέψτε το περιεχόμενο με ένα καθαρό
κουτάλι. Μετά ρίξτε 2-3 σταγόνες στην επάνω πλευρά της παλάμης σας
ή στο εσωτερικό του καρπού σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε τη δοκιμή στο
δέρμα που φαίνεται όταν απομακρύνετε τον αντίχειρά σας από το δείκτη σας.
Ανακατέψτε το περιεχόμενο με ένα κουτάλι, ώστε να επιτύχετε καλύτερη
κατανομή της θερμοκρασίας. Μην υπερθερμαίνετε το μπιμπερό και μην το
ξαναθερμαίνετε. Μετά το τάισμα πετάξτε τυχόν υπόλοιπο του ροφήματος.
3. Θέρμανση βρεφικού γεύματος σε βαζάκι
Απομακρύνετε την ετικέτα από το βαζάκι, ώστε να μην κολλήσει στο εσωτερικό
της συσκευής. Ανοίξτε το βαζάκι και αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου.
Τοποθετήστε το βαζάκι στην ανυψωτική βάση και βάλτε τα μαζί στο

θερμαντήρα. Γεμίστε το εσωτερικό του θερμαντήρα με αρκετό νερό, ανάλογα
πάντα με το μέγεθος που έχει το βαζάκι. Βεβαιωθείτε ότι δε θα χυθεί νερό μέσα
στο βαζάκι ή έξω από το θερμαντήρα. Για όλα τα μεγέθη από βαζάκια
προτείνουμε να ρυθμίζετε το διακόπτη στην ένδειξη 5. Για καλύτερη κατανομή
της θερμοκρασίας ανακατεύετε τακτικά με ένα καθαρό κουτάλι. Η διάρκεια
θέρμανσης εξαρτάται από το μέγεθος που έχει το βαζάκι, από τη ποσότητα του
γεύματος και από την αρχική του θερμοκρασία. Μετά το πέρας του
προτεινόμενου χρόνου, με βάση τον πίνακα, παρακαλείστε να ελέγξετε αν το
περιεχόμενο στο βαζάκι έχει την κατάλληλη θερμοκρασία. Ελέγξτε τη
θερμοκρασία της ρίχνοντας 2-3 σταγόνες στην πλάτη της παλάμης σας ή στο
εσωτερικό του καρπού σας. Για να διατηρηθεί η θερμοκρασία γυρίστε το
διακόπτη στη ρύθμιση 1 έως 3. Η λυχνία ελέγχου αρχίζει να αναβοσβήνει
υποδεικνύοντας ότι το βαζάκι θα διατηρηθεί σε σταθερή θερμοκρασία.
Περαιτέρω πληροφορίες για τη διατήρηση της θερμοκρασίας μπορείτε να βρείτε
στην ενότητα 4. Μόλις η συσκευή πάψει να χρησιμοποιείται, γυρίστε το
διακόπτη στην αντίθετη φορά του ρολογιού για να σβήσει.
Αποσυνδέστε αμέσως την πρίζα και αδειάστε το νερό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το βαζάκι και
το νερό μπορεί να είναι καυτά!
Προειδοποίηση για την υγεία του μωρού σας!
Πριν ταΐσετε το μωρό σας ελέγχετε πάντοτε τη θερμοκρασία του γεύματος. Για
τη σωστή κατανομή της θερμοκρασίας ανακατέψτε το περιεχόμενο με ένα
καθαρό κουτάλι. Μετά δοκιμάστε μια μικρή ποσότητα σε κάποιο σημείο του
χεριού σας. Μην υπερθερμαίνετε το βαζάκι και μην το ξαναθερμαίνετε. Μετά το
τάισμα πετάξτε το υπόλοιπο του γεύματος.
4. Θέρμανση και διατήρηση θερμοκρασίας των γευμάτων του μωρού
Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να ζεσταίνετε τα φρέσκα γεύματα ακριβώς πριν
από το τάισμα του μωρού. Παρατεταμένο ζέσταμα προκαλεί απώλεια των
θρεπτικών συστατικών της διατροφής του, ενώ η θερμότητα ευνοεί τη
δημιουργία μικροβίων. Εφιστούμε επίσης την προσοχή σας στην καθαριότητα
του μπιμπερό και της θηλής. Πλένετέ τα αμέσως μετά από κάθε γεύμα, βράστε
τα ή αποστειρώστε τα (π.χ. σε έναν αποστειρωτή MAM). Ο αποστειρωτής ΜΑΜ
είναι ένα ασφαλές και αξιόπιστο μέσο αποστείρωσης με ατμό και χωρίς την
προσθήκη χημικών. Χωράει μέχρι 7 μπιμπερό με φαρδύ λαιμό και 9 με στενό
λαιμό. Μετά την αποστείρωση κλείνει μόνος του και έτσι εξοικονομείται
ενέργεια και χρόνος για τη δυναμική καθημερινότητα της φροντίδας του μωρού.
Τα μπιμπερό και οι θηλές μπορούν να παραμείνουν μέσα στον αποστειρωτή
ΜΑΜ μέχρι την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να ταΐσετε το μωράκι σας.
Μπιμπερό και θηλές μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων, αυτό όμως
δεν υποκαθιστά την αποστείρωση.
Μητρικό γάλα
Μητρικό γάλα που ζεστάθηκε πρέπει να ταϊστεί αμέσως. Διατηρήστε το ζεστό το
πολύ επί 5 - 10 λεπτά, πετάξτε τυχόν υπόλοιπο και σε καμία περίπτωση μην το
ξαναζεστάνετε. Το μητρικό γάλα μπορεί να ζεσταθεί το ανώτερο 15 λεπτά πριν
το τάισμα.
Βρεφικό γάλα σε σκόνη
Προετοιμάστε το βρεφικό γάλα σε σκόνη λίγο πριν από το γεύμα του μωρού και
ταΐστε το μέσα σε μια ώρα το αργότερο. Μη διατηρείτε ζεστό το μπιμπερό για

μεγαλύτερο διάστημα, γιατί προκαλείται δημιουργία μικροβίων. Μην κρατάτε
τυχόν υπόλοιπο για το επόμενο γεύμα του. Μην το ξαναζεστάνετε. Πετάξτε το
και ετοιμάστε καινούργιο.
Βρεφικά γεύματα σε βαζάκι
Η προτεινόμενη διάρκεια θέρμανσης ενός βρεφικού γεύματος, ανεξάρτητα αν
αγοράσθηκε ή προετοιμάστηκε στο σπίτι, εξαρτάται από τα συστατικά του. Αν
περιέχει πρωτεΐνες π.χ. αυγά, πουλερικά, αρνίσιο ή μοσχαρίσιο κρέας, μπορεί
να διατηρηθεί ζεστό μέχρι 45 λεπτά. Προσέξτε τις ενδείξεις του παρασκευαστή.
Φρούτα και λαχανικά, χωρίς πρόσθεση πρωτεϊνών, μπορούν να διατηρηθούν
ζεστά μέχρι 4 ώρες. Σε βαζάκι που έχει ήδη ανοιχτεί υπάρχει κίνδυνος να
δημιουργηθούν βακτηρίδια, τα οποία και να πολλαπλασιαστούν. Γενικά σας
συνιστούμε να μην κρατάτε για μελλοντική χρήση, ένα βαζάκι, που έχει ανοιχτεί
και ένα μέρος του έχει ταϊστεί στο μωρό με κουταλάκι. Αντίθετα αν ένα βαζάκι
απλώς ανοιχτεί, αφαιρεθεί ένα μέρος του, κλείσει άμεσα και αποθηκευτεί στο
ψυγείο, μπορεί το περιεχόμενό του να αναλωθεί 1-3 μέρες αργότερα - ανάλογα
πάντοτε με τα συστατικά του. Λάβετε υπόψη σας τις σχετικές οδηγίες του
παρασκευαστή.
5. Καθαρισμός και συντήρηση της συσκευής
Βγάζετε πάντοτε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Καθαρίζετε τη
συσκευή μόνον όταν έχει κρυώσει εντελώς. Μη χρησιμοποιείτε κάποιο δυνατό
καθαριστικό, που θα μπορούσε να φθείρει την επιφάνεια της συσκευής. Μετά
από κάθε χρήση καθαρίζετε τη συσκευή με ένα υγρό πανί, αφού την βγάλετε
από την πρίζα. Ιδανικά χρησιμοποιείτε για τη λειτουργία της συσκευής
βρασμένο νερό. Φροντίζετε να απομακρύνετε τακτικά τα άλατα που
προκαλούνται από το νερό. Βγάζετε πάντοτε τη συσκευή από την πρίζα πριν την
αφαλατώσετε. Ιδανικά, για το λόγο αυτό, χρησιμοποιείστε βραστό νερό. Αν
χρειαστεί επισκευή του θερμαντήρα, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε μόνοι σας τη
συσκευή. Απευθυνθείτε στο κατάστημα από όπου αγοράσατε τη συσκευή.
1. Safety instructions
1. Children shall not play with the appliance.
2. This appliance cannot be used by children, because children don’t understand
the hazard involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by
children. Keep the appliance and cord out of reach of children.
3. Appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given
supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way
and understand the hazards involved.
4. This appliance is intended to be used in household only.
5. The food should not be heated for too long.
6. Before feeding, check if the contents of the bottle or the jar of baby food are
at the right temperature. In doing so, stir the contents of the bottle or the jar
of baby food so that the heat achieved spreads evenly more quickly. Place
2-3 drops of the liquid or food onto the back of the hand or onto the pulse.
7. For detailed cleaning, refer to section “5. Cleaning and Maintaining the
appliance”.
8. Do not misuse this bottle warmer for other than its intended use to avoid
potential injury.
9. Caution: The heating element surface is hot during operation and also subject

to residual heat after use.
10. If the mains supply cord is damaged it must be replaced by manufacturer, its
service or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
11. This appliance must not be immersed.
12. The appliance has to be descaled at regular intervals.
13. Prior to using the appliance for the first time, be sure to remove all the
packaging material and any components not used, so that your child cannot
injure him or herself or swallow anything.
14. Only connect appliance to voltages in accordance with the rating plate on
the base of the appliance.
15. Do not use the appliance within the reach of children. Secure the power
cord and make sure that it cannot be pulled on inadvertently, causing the
appliance to fall down onto the floor.
16. To operate the appliance, it must be placed on a dry and level surface.
17. Always fill a sufficient amount of water for warming. When doing this, place
the bottle or jar along with the baby food jar / baby bottle basket into the
appliance first prior to filling the appliance with water. To ensure optimum
warming, make sure that the interior compartment is completely filled with
water.
18. Never fill the appliance with water up to the top edge.
19. Caution: During operation, the water inside the appliance becomes very hot.
20. Never operate the Baby Food Warmer without water or transport it during
operation.
21. When the appliance is not in use, always disconnect the mains plug and
empty out the water. Caution: The water inside the Baby Food Warmer can get
extremely hot.
22. Check the Baby Food Warmer each time before use and only use it if the
appliance and power cord are intact. At the first sign of any damage, the
component in question must be either disposed of or repaired.
23. The appliance may only be opened by an authorised service centre.
Otherwise the warranty is invalidated. Repairs may only be performed by
specialised personnel. Improper repairs can present considerable safety hazards
for users. This also applies to the replacement of the power cord.
24. Always keep the instruction manual in a safe place.
2. Warming baby bottles
Place the bottle to be warmed along with the baby bottle basket into the Bottle
and Baby Food Warmer. Next, pour water into the interior compartment until it
is completely filled up and/or up to the filling level of the bottle. Make sure that
no water runs into the bottle or over the edge of the Bottle and Baby Food
Warmer. Depending on the initial temperature of the food, for small (approx. 160
ml) and large (approx. 260 ml) baby bottles, we recommend turning the
dial to a setting 4 or 5. The indicator lamp will light up. To help the heat to spread
evenly more quickly, stir the content of the bottle repeatedly. The time it takes to
warm up the content can vary depending on the bottle size, quantity and initial
temperature. In this regard. After the time mentioned in the table is elapsed
please check if the bottle content has the right temperature. Σprinkle 2 - 3 drops
of the content onto the back of your hand or on the pulse. To keep the bottle
warm, turn the dial down to setting 2 to 3. The indicator lamp will come on and
off to indicate the water surrounding the bottle will be kept at a constant
temperature. Further information on keeping baby food warm can be found on

page 10, further down. After use, be sure to switch off the Bottle and Baby Food
Warmer by turning the dial to stop in an anti-clockwise direction. Always
disconnect the mains plug and empty out the water. Caution: the bottle and the
water inside the baby food warmer can get extremely hot.
For your child’s health – warning notice:
Before feeding your child, please check that the contents have the right
temperature. Please start by using a spoon to stir the contents of the jar so that
the heat spreads evenly more quickly. Then sprinkle 2 - 3 drops of the contents
onto the back of your hand (Tip: try it on the groove on the back of your hand
that forms when spreading your thumb and first finger apart) or on the pulse of
your wrist. Do not overheat the contents of the bottle and do not reheat. Dispose
of any leftovers after feeding.
3. Warming jars of baby food.
Please remove the label from the jar of baby food. It may otherwise become
detached during warming and get stuck inside the interior compartment.
Remove the lid from the jar of baby food. Place the jar along with the baby food
jar basket into the Bottle and Baby Food Warmer. Pour water into the interior
compartment until it is completely filled up. Make sure that no water runs into
the jar or over the edge of the Bottle and Baby Food Warmer. For all sizes of jars,
we recommend turning the dial to setting 5. To help the heat spread evenly more
quickly, stir the content of the jar repeatedly. The time it takes to warm up the
content can vary depending on the type of food, quantity and initial
temperature. In this regard, please consult our table on page 33. After the time
mentioned in the table is elapsed please check if the content of the jar has the
right temperature. As described on page 8, sprinkle 2 - 3 drops of the content
onto the back of your hand or on the pulse. To keep the jar warm, turn the dial
down to setting 2 to 3. The indicator lamp will come on and off to indicate the
water surrounding the jar will be kept at a constant temperature. Further
information on keeping baby food warm can be found on page 10, further down.
After use, be sure to switch off the Bottle and Baby Food Warmer by turning the
dial to stop in an anti-clockwise direction. Always disconnect the mains plug and
empty out the water. Caution: the body of the jar and the water inside the baby
food warmer can get extremely hot.
For your child’s health – warning notice:
Before feeding your child, please check that the contents have the right
temperature. Please start by using a spoon to stir the contents of the jar so that
the heat spreads evenly more quickly. Then sprinkle 2 to 3 drops of the contents
onto the back of your hand (tip: try it on the groove on the back of your hand
that forms when spreading your thumb and first finger apart) or on the pulse of
your wrist. Do not overheat the baby food and do not reheat. Dispose of any
leftovers after feeding.
4. Warming and keeping baby food warm
We recommend warming only freshly prepared baby food immediately before
feeding. Keeping the food warm for too long can result in the loss of important
nutrients and also to the formation of germs due to the heat. Always make sure
that bottles and bottle teats are perfectly clean and germ-free. Clean bottles and
teats immediately after feeding, and subsequently sterilise these, e.g. in boiling

water, or using the MAM Steriliser. You can wash bottles and teats in the
dishwasher, but they must still be sterilised. The MAM Steriliser provides a safe
and reliable means of sterilisation, simply using water vapour and entirely
without chemical additives. It can hold up to 7 wide-neck bottles or 9 standard
baby bottles. After sterilising, it switches off automatically, thus saving valuable
energy and time in the dynamic everyday life of baby care. Bottles and teats can
be kept inside the MAM Steriliser until your baby’s next feed is due.
Breast milk:
Feed warmed breast milk immediately; only keep warm for max. 5 – 10 minutes.
Do not reheat any leftovers, but dispose of these immediately. Breast milk may
be warmed up approx. 15 minutes before feeding.
Formula milk:
Always prepare fresh formula milk and feed the bottle within an hour. Never
keep the bottle warm for a longer period of time than this, as this can lead to the
formation of germs. Do not keep any left-over milk in the bottle until the next
feed. Never reheat any left-over milk, but dispose of this immediately.
Solid food / jars of baby food:
The recommended duration for keeping baby food warm (irrespective of
whether from a jar, freshly prepared or mixed) depends on the particular
ingredients and composition. If it contains protein (e.g. eggs, poultry, veal, beef),
it can be kept warm for a maximum of 45 minutes. Please consult the
manufacturer’s directions. Vegetables and fruit without added protein can be
kept warm for approx. 4 hours. Once a jar of baby food has been opened, there is
a risk of bacteria getting into the food and growing. Consequently, once a jar of
baby food has been warmed up and used for feeding from directly with a spoon,
it should never be kept, but always disposed of immediately. A jar that has been
opened and from which part of the contents has been removed and used for
feeding can, however, be resealed and, depending on the product, kept in the
refrigerator for 1 to 3 days. Please consult the manufacturer’s directions for
further information.

Λοιπές
πληροφορίες

5. Cleaning and maintaining the appliance
Always unplug the appliance from the mains before cleaning it. Do not clean the
appliance when it is hot. Do not use strong or abrasive cleaning or scouring
agents, as these could attack the appliance’s surface. After every use, unplug
the appliance and wipe it with a damp cloth to avoid any build up of lime scale.
Descale the appliance at regular intervals. Always unplug the appliance from the
mains before descaling it. Ideally, use boiled water for this purpose. If the
appliance ever needs repairing, under no circumstances, try to open it. Instead,
contact the address indicated in these instructions. The appliance must not be
immerse. Never place it in a dishwasher in order to clean it.
Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην πετάξετε τον θερμαντήρα αυτόν στα σκουπίδια! Για λόγους
προστασίας του περιβάλλοντος και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όλες οι ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να ανακυκλώνονται χωριστά στα
πλαίσια του αντίστοιχου προγράμματος κάθε χώρας. Ενημερωθείτε και
ακολουθήστε το. Το μωρό σας πρέπει να ζήσει σε έναν καλύτερο κόσμο!

9. Disposal information for users from private households
Important: Please do not dispose of this appliance in the normal household
waste! In accordance with a new EU directive, which prescribes the proper
collection, treatment and recycling of used electrical and electronic appliances,
old electrical and electronic appliances have to be disposed of separately.
Following the introduction of the directive in the EU member states, private
households can now take their used electrical and electronic appliances free of
charge to official collection centres*.
*) Further details are available from your district council.
By disposing of your old appliances in the correct way, you are helping to ensure
that old appliances are collected, treated and used in an appropriate manner.
This prevents possible harmful impacts to the environment and to health
arising from improper disposal.

