PRZYCISKI FUNKCYJNE

DIODY OSTRZEGAWCZE

Ekspres do mleka perfect prep
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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

WAŻNE UWAGI I OSTRZEŻENIA!
Niniejszy dokument należy zachować na przyszłość,
ponieważ zawiera on ważne informacje. Urządzenie to
jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
Nie wolno go używać na zewnątrz. Przed podłączeniem
urządzenia Perfect Prep po raz pierwszy do prądu
należy się upewnić, że napięcie jest zgodne z
parametrami zasilania, sprawdzając etykietę na
podstawie urządzenia. Przed włączeniem urządzenia
należy się upewnić, że dodano wodę. Nie zanurzać w
wodzie. W przeciwnym razie może dojść do wybuchu
pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała. Nie zanurzać
przewodu, wtyczki ani żadnej innej części urządzenia w
wodzie czy innej cieczy. Użycie produktu niezgodne z
przeznaczeniem może doprowadzić do pożaru,
porażenia prądem i/lub obrażeń ciała. Dzieciom nie
wolno korzystać z tego urządzenia. Urządzenie i jego
kabel należy przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci. To urządzenie może być użytkowane przez
osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby bez
doświadczenia i wiedzy na temat używania tego
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urządzenia, o ile osoby te będą to robić pod
nadzorem lub zgodnie z instrukcją bezpiecznego
użytkowania urządzenia oraz ze zrozumieniem
zagrożeń związanych z jego użytkowaniem.
Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem.
Konserwacja niepolegająca na czyszczeniu i
odkamienianiu nie jest wymagana dla tego produktu.
Dzieciom nie wolno przeprowadzać czyszczenia i
konserwacji urządzenia. Nie dotykać gorących
powierzchni. Podczas użytkowania urządzenie
Perfect Prep zawiera gorącą wodę i parę.
Aby uchronić się przed oparzeniem, należy trzymać
dłonie z dala od otworu wylotowego. Używać w
dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie wolno
używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub
wtyczką, po awarii lub jakimkolwiek uszkodzeniu.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go
wymienić wykwalifikowana osoba, aby uniknąć
niebezpieczeństw. Jeśli uszkodzone jest nowe
urządzenie, należy je zwrócić do producenta. Jeśli
nie skończył się termin gwarancji, urządzenie należy
wymienić w miejscu zakupu. Producent zostanie
powiadomiony o problemie. Pytania? Prosimy
odwiedzić naszą witrynę
www.tommeetippee.com
Urządzenia należy używać wyłącznie na płaskiej,
żaroodpornej powierzchni. Nie przenosić urządzenia
podczas jego użytkowania. Przewód nie powinien
zwisać poza krawędź blatu roboczego w kuchni ani
dotykać gorących powierzchni. Z tyłu produktu
znajduje się zwijarka przewodu, która umożliwia
bezpieczną regulację jego długości. Zaleca się, aby
przewód był jak najkrótszy. Nie wolno używać
akcesoriów innych niż dołączone do urządzenia
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PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA
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.
REGULARNE CZYSZCZENIE: Ze względów bezpieczeństwa i w celu zapewnienia higieny urządzenie należy regularnie czyścić. Zalecamy czyszczenie
co 4 tygodnie, przy każdej wymianie filtra do wody lub po każdym 7-dniowym przestoju urządzenia.
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Umieść pojemnik (jeśli to możliwe,
o pojemności co najmniej 1,8 litra)
pod dziobkiem, do którego wlana
zostanie woda używana do czyszczenia
urządzenia.

Po podłączeniu wtyczki urządzenia
do sieci, zaświeci się dioda pustego
zbiornika wody.
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Napełnij zbiornik świeżo zagotowaną
wodą.
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Poczekaj, aż dioda pustego zbiornika
przestanie świecić. Zaświeci się dioda
gorącej wody w zbiorniku.
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LEJEK
Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu
czyszczenia przez 2 sekundy.
Zaświeci się dioda trybu czyszczenia.
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Dotykaj tylko górnej
części filtra:

Poczekaj na zakończenie pełnego
cyklu czyszczenia, podczas którego
gorąca woda zostanie wylana do
pojemnika umieszczonego w kroku 1.
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Dioda pustego zbiornika zaświeci
się w chwili, kiedy woda przepłynie
przez całe urządzenie.
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Wylej zawartość pojemnika i połóż go
ponownie pod otworem wylotowym.
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• Wyjmij filtr z opakowania
• Usuń naklejkę z górnej części filtra
• Napełnij zbiornik zimną wodą z kranu
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• Zanurz całkowicie filtr w wodzie

PODSTAWKA
NA BUTELKĘ

• Delikatnie poruszaj do czasu
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POJEMNIK
NA WODĘ

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO - PRODUKT NIE JEST PRZEZNACZONY DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH

FILTR
DO WODY

usunięcia bąbelków

Pozostawiając lejek w urządzeniu i trzymając filtr za górną część, umieść
filtr w lejku, upewniając się, że został dobrze dopasowany.

Napełnij lejek zimną wodą.

Poczekaj, aż dioda pustego zbiornika
przestanie świecić.
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JAK UTRZYMAĆ CHŁÓD ZBIORNIKA
Urządzenie Perfect Prep należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od promieni słonecznych i urządzeń generujących ciepło.
W ten sposób można uniknąć nagrzewania się zbiornika. Nie martw się, jeżeli zaświeci się dioda podwyższonej temperatury. Mamy na to radę:
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Ustaw pokrętło na poziomie
4 oz / 120 ml i podstaw jakiś
pojemnik pod otworem wylotowym.
Naciśnij przycisk start/stop.
Zacznie migać czerwone światło.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk
resetowania wydajności filtra przez
2 sekundy, aby wyczyścić pamięć.

Urządzenie wyleje pewność ilość
gorącej wody.

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.

UŻYWANIE URZĄDZENIA
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Odkręć zimną wodę w kranie i poczekaj 10 sekund przed napełnieniem nią zbiornika.
Regularnie uzupełniaj zbiornik zimną wodą. Nie pozostawiaj w nim wody na dłuższy czas, dzięki czemu unikniesz podwyższeniu jej temperatury.
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Dzbanek z wodą do napełniania zbiornika trzymaj w lodówce.

JAK ZATRZYMAĆ
HOW TO STOP
PRACĘ
THE PERFECT
URZĄDZENIA
PREP™PERFECT
MACHINE
PREP
Pracę urządzenia Perfect Prep można zatrzymać w dowolnym momencie, naciskając przycisk start/stop. Pompka może działać jeszcze przez kilka
sekund, a zielone światło będzie wskazywać, że praca urządzenia została wstrzymana.
Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy odczekać 20 sekund. W razie konieczności kompletnego zatrzymania pracy Perfect Prep, nie w pełni
przygotowany pokarm należy wyrzucić.

Przed każdym użyciem należy upewnić się, że woda w zbiorniku przekracza wskaźnik minimalnego poziomu.
Do wszystkich czynności oprócz mycia należy stosować zimną wodę.
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CZYSZCZENIE
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Zalecamy przeprowadzanie cyklu czyszczenia urządzenia co 4 tygodnie, przy każdej wymianie filtra do wody Tommee Tippee lub po każdym
7-dniowym przestoju urządzenia.
WSKAZÓWKA: aby uniknąć wylewania wody, czyszczenie warto przeprowadzać, kiedy świeci się dioda pustego zbiornika (L).

Zdejmij pokrywkę, wyjmij
lejek (G) i podstawkę na
butelkę (F), i postaw filtr
górną częścią do dołu.Umyj korpus
urządzenia czystą szmatką
(zalecamy stosowanie środka
antybakteryjnego), czyszcząc
wszystkie rowki i miejsce pod
otworem wylotowym (C).
Teraz należy także umyć lejek (G),
pokrywkę i podstawkę na butelkę
(F) gorącą wodą z mydłem, a
następnie opłukać dokładnie i
zostawić do wysuszenia (nie
używać szmatek ani ścierek do
naczyń).
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Sprawdź poziom wody i w razie
potrzeby uzupełnij zbiornik zimną
wodą. Napełniając zbiornik,
upewnij się, że lejek jest na swoim
miejscu.
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Przekręć pokrętło, aby wybrać
odpowiednią ilość wody do posiłku
(4fl oz –11fl oz / 120–330 ml).
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Postaw wysterylizowaną butelkę pod
otworem wylotowym. Dopasuj
odpowiednio podstawkę na butelkę
(szyjka butelki powinna być blisko
otworu).

Naciśnij przycisk start/stop.
W tym momencie zacznie migać
czerwone światło, a do butelki
zostanie wlana niewielka ilość
gorącej wody.

Kiedy światło zacznie świecić w
sposób ciągły, usłyszysz dwa s
ygnały dźwiękowe, które oznaczają
koniec pierwszej fazy.Teraz masz 2
minuty na przygotowanie pokarmu.
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Do zbiornika napełnionego
zimną wodą dodaj
odpowiednią ilość
substancji sterylizującej (zgodnie z
zaleceniami producenta dla 1,8
litra wody).
Napełnij zbiornik zimną wodą do
linii MAX i umieść odpowiedni
pojemnik pod otworem wylotowym
(C).
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Po podłączeniu wtyczki urządzenia
do sieci, zaświeci się dioda pustego
zbiornika wody (L).
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Ostrożnie zabierz butelkę z
podstawki i wsyp do niej
odpowiednią ilość sproszkowanego
mleka modyfikowanego.
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Zakręć nakrętkę butelki, upewniając
się, że jest szczelnie zamknięta.
Zachowaj ostrożność przy
kontakcie z gorącą cieczą.
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Potrząsaj butelką do momentu
rozpuszczenia mleka w wodzie.
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Odkręć nakrętkę i umieść butelkę
ponownie na podstawce.

Naciśnij ponownie przycisk
start/stop.Czerwone światło
zgaśnie i zacznie migać zielone.
Jeżeli przycisk nie zostanie
naciśnięty w ciągu 2 minut od
wlania pierwszej porcji gorącej
wody, usłyszysz długi dźwięk.
W takim przypadku należy wylać
przygotowywane mleko i powtórzyć
cały proces od początku.

3b

Można także użyć 1 litra
przezroczystego/białego octu
(spożywczego). Napełnij zbiornik
świeżo zagotowaną wodą do linii
MAX i umieść odpowiedni pojemnik
pod dziobkiem wylotowym (C).
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Naciśnij i przytrzymaj przycisk
czyszczenia (O) z boku urządzenia
przez 2 sekundy. Zaświeci się dioda
trybu czyszczenia.

WSKAZÓWKA: W przypadku
naczynia o pojemności mniejszej
niż 1,8 litra można nacisnąć
przycisk start (A), aby wstrzymać
cykl czyszczenia i wylać z niego
wodę.

Czyszczenie można wznowić,
naciskając ponownie przycisk
czyszczenia (O). Poczekaj na
zakończenie całego cyklu czyszczenia. Wylej ciecz, która zebrała się w
pojemniku.
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Po zakończeniu, włóż lejek i wykonaj kroki 1-15 z procedury PRZYGOTOWANIA URZĄDZENIA (w przypadku dalszego wykorzystywania tego
samego filtra Tommee Tippee pomiń kroki 9a i 12).

WYMIANA FILTRA
Poczekaj, aż butelka zostanie
napełniona resztą wody.
Po zakończeniu usłyszysz
podwójny sygnał dźwiękowy, a
zielone światło zacznie świecić w
sposób ciągły.

Zawsze sprawdź, czy ilość wody w
butelce zgadza się z ustawieniem
pokrętła (dodanie mleka sprawi, że
ilość pokarmu będzie nieco większa
od wybranej ilość wody). Załóż
wysterylizowany smoczek, pierścień
mocujący i osłonę smoczka, po
czym potrząśnij butelką.

Ze względów bezpieczeństwa,
zawsze sprawdź temperaturę
pokarmu na wrażliwej części swojej
skóry.

Pokarm jest teraz gotowy do
podania.Resztę niezjedzonego
pokarmu należy wyrzucić zgodnie z
zaleceniami producenta.

Zalecamy przeprowadzanie czyszczenia urządzenia przy każdej wymianie filtra Tommee Tippee.
Nowe urządzenie posiada filtr do wody Tommee Tippee o wydajności 150 litrów (czyli ok. 3 miesięcy przy 6 butelkach mleka x 260 ml dziennie).
Zapasowe filtry do wody Tommee Tippee można kupić u wszystkich sprzedawców Perfect Prep.
Korzystanie z tego urządzenia bez filtra do wody lub z filtrem innym niż Tommee Tippee może narazić zdrowie Twojego dziecka na
niebezpieczeństwo.
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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.
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Umieść odpowiedni rozmiarowo
pojemnik pod otworem (C).
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
trybu czyszczenia przez 2 sekundy,
aby opróżnić zbiornik.

Wyjmij stary filtr i wyrzuć go do śmieci
(ogólnych odpadów z gospodarstwa
domowego).
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Wykonaj kroki procedury CZYSZCZENIA
i PRZYGOTOWANIA URZĄDZENIA (1-15).

USUWANIE KAMIENIA
Proces usuwania kamienia ma na celu usunięcie wapnia i innych minerałów, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
Czerwona dioda zapali się ciągłym światłem, kiedy będzie zbliżać się czas usunięcia kamienia.
Miganie oznacza natychmiastową konieczność usunięcia kamienia.
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Wyjmij filtr.
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Nalej do zbiornika 1/2 litra przezroczystego/białego octu spożywczego.
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Umieść odpowiedni pojemnik na wodę pod dziobkiem.
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Naciśnij i przytrzymaj przycisk usuwania kamienia przez 2 sekundy. Urządzenie rozpocznie usuwanie kamienia.
Podczas tego procesu czerwona dioda będzie cały czas migać.
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Po zakończeniu usuwania kamienia usłyszysz charakterystyczny dźwięk, po czym migająca dioda wyłączy się.

6

Teraz zacznie migać czerwona dioda trybu czyszczenia.
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Wykonaj procedurę PRZYGOTOWANIA URZĄDZENIA (kroki 1-15)
(w przypadku dalszego wykorzystywania tego samego filtra pomiń kroki 9a i 12)

CO WOLNO, A CZEGO NIE WOLNO
NAKAZY

Podczas używania urządzenia Perfect Prep kluczowe jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny.
✔ Ręce i powierzchnie, które będą stykać się z urządzeniem i jego elementami (w tym z filtrem) muszą być czyste.
✔ W tym urządzeniu należy stosować filtry Tommee Tippee Closer to Nature Perfect Prep, które są dostępne u wszystkich sprzedawców urządzenia Perfect Prep.
UŻYWANIE INNYCH FILTRÓW DO WODY MOŻE NARAZIĆ ZDROWIE TWOJEGO DZIECKA NA NIEBEZPIECZEŃSTWO.
✔ Przed pierwszym użyciem, wyczyść urządzenie zgodnie z krokami opisanymi w tej ulotce.
✔ Unikaj działania promieni słonecznych na urządzenie.
✔ Do codziennego użytku wykorzystuj wyłącznie zimną wodę z kranu.
✔ Utrzymuj czystość zewnętrznych ścianek urządzenia.
✔ Ze względów bezpieczeństwa, zawsze sprawdź temperaturę pokarmu na wrażliwej części swojej skóry.
✔ Zachowaj ostrożność przy kontakcie z gorącą wodą.
✔ Zawsze dopasuj wysokość podstawki na butelkę tak, aby jej szyjka była blisko otworu wylotowego. Dzięki temu woda zachowa swoją temperaturę, a przy okazji
unikniesz zachlapań.
✔ Odsuń się od otworu wylotowego, ponieważ urządzenie generuje parę i bardzo gorącą wodę.

ZAKAZY
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘

Nie dopuszczaj do zanieczyszczenia zbiornika na wodę. Wnętrze urządzenia należy czyścić wyłącznie zgodnie z opisem zamieszczonym w tej ulotce.
Do czyszczenia nie wolno stosować rozpuszczalników ani silnych środków chemicznych
Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w kuchni. Nie należy korzystać z niego w pokoju dziecka
Nie używaj gorącej wody do innych czynności niż czyszczenie. Jeżeli woda w zbiorniku przekroczy 25°C, urządzenie przestanie działać. W takim przypadku należy
wymienić wodę lub poczekać aż wystygnie.
Nie wylewaj gotującej się wody na filtr.
Uzupełniając lejek wodą, nie przekraczaj poziomu MAX.
Uważaj, aby nie zachlapać urządzenia wodą.
Nie zdejmuj tylnego panelu urządzenia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH (WEEE)
INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH (WEEE)
Ten symbol na produktach i dołączonych do nich dokumentach oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać do ogólnych odpadów z gospodarstwa domowego.
W celu prawidłowej utylizacji, regeneracji i recyklingu należy zabrać tego typu produkty do wyznaczonych punktów odbioru, gdzie można je oddać bezpłatnie. W niektórych krajach, przy zakupie nowego produktu można u
sprzedawcy zostawić zużyte urządzenie. Odpowiednia utylizacja produktu pomaga oszczędzać cenne zasoby i zapobiegać ewentualnemu negatywnemu wpływowi na zdrowie człowieka i środowisko naturalne. Więcej informacji
na temat punktu odbioru elektrośmieci (WEEE) można uzyskać w miejscowym urzędzie. Nieprawidłowa utylizacja produktu podlega karze zgodnie z prawem obowiązującym w danym kraju.

