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replacement filter

INSTRUCTIONS
FOR USE
(please read and keep
for future reference)

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

znaleźć w instrukcji Ekspresu do mleka Perfect Prep.

1. Świecąca w sposób ciągły czerwona dioda
oznacza, że wkrótce trzeba będzie wymienić ﬁltr,
a zatem należy zaopatrzyć się w zamiennik.
Kiedy zacznie migać, wymień ﬁltr.
2. Umieść odpowiedni rozmiarowo
pojemnik pod otworem. Naciśnij i przytrzymaj
przycisk trybu czyszczenia przez 2 sekundy,
aby opróżnić zbiornik.
3. Wyjmij stary ﬁltr i wyrzuć go do śmieci
(ogólnych odpadów z gospodarstwa
domowego).
4. Dotykaj tylko górnej części ﬁltra: Wyjmij ﬁltr z
opakowania,usuń naklejkę z górnej części ﬁltra,
napełnij zbiornik zimną wodą z kranu, zanurz
całkowicie ﬁltr w wodzie, delikatnie poruszaj do
czasu usunięcia bąbelków.
5. Pozostawiając lejek w urządzeniu i trzymając
ﬁltr za górną część,umieść ﬁltr w lejku,
upewniając się, że został dobrze dopasowany.
6. Napełnij lejek zimną wodą.
7. Poczekaj, aż dioda pustego zbiornika
przestanie świecić.
8. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania
wydajności ﬁltra przez 2 sekundy, aby wyczyścić
pamięć.
9. Ustaw pokrętło na poziomie 4 oz / 120 ml i
podstaw jakiś pojemnik pod otworem
wylotowym. Naciśnij przycisk start/stop.
Zacznie migać czerwone światło.
10. Urządzenie wyleje pewną ilość gorącej wody.
11. Naciśnij ponownie przycisk start/stop. Zacznie
migać zielone światło, po czym zostanie wylana
pewna ilość wody, kończąca cały cykl. Wylej
zawartość pojemnika. Zamocuj podstawkę na
butelkę.Urządzenie jest teraz gotowe do
użytkowania.

OBSŁUGA FILTRA
Filtr znajdujący się w tym opakowaniu został
sterylizowany i jest certyﬁkowany jako dopuszczony
do kontaktu z żywnością — nie otwieraj, dopóki nie
jest potrzebny.
Przed przystąpieniem do obsługi ﬁltra wody zawsze
zadbaj o higienę, myjąc ręce i powierzchnie robocze.
Filtrowana woda jest środkiem spożywczym, który
należy spożyć w ciągu 1-2 dni.
Utylizuj ﬁltr z odpadami domowymi.
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do
ﬁltrowania wody pitnej. Nie używaj wody o nieznanej
jakości z tym produktem.

Podobnie jak w przypadku innych sposobów
przygotowywania pokarmu dla dziecka, podczas
używania Perfect Prep kluczowe jest przestrzeganie
podstawowych zasad higieny. Ręce i powierzchnie,
które będą stykać się z urządzeniem i jego
elementami muszą być czyste. Należy unikać
działania promieni słonecznych i źródeł ciepła na
urządzenie. Pełną instrukcję czyszczenia można
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