
 

 



 

 

Prieš naudojant šildytuvą skirtą buteliukams su kūdikiu maistu, atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukciją 
ir ją išsaugokite. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĖMESIO: Prieš panaudojimą įdekite groteles į šildytuvo vidų. 
 

INSTRUKCIJA 
 

Moksliniai tyrimai: optimali maisto temperatūra kūdikiui yra 42 ℃. 
 

Kūdikių sveikatos ekspertas: Pernelyg karštas arba pernelyg šaltas maistas sukelia skrandžio ligas arba 
problemas su pilvukų, kurios turi poveikį kūdikio vystymuisi. 

 

Psichologas: vaiko charakterio ir disponavimo formavimas didžiąja dalimi priklauso nuo draugiškos aplinkos 
ir greito reagavimo į naujagimio, o vėliau į vyresnio amžiaus vaikų poreikius. 
 
Šildytuvas buteliukams ir maisto kūdikiams yra įrengtas efektyviu, saugiu, taupančiu energija ir ilgalaikiu 
šildymo elementu pagamintu iš fenoliotiokarbamido (PTC). Tai leidžia išlaikyti pastovią pieno ar vandens 
temperatūrą, šildyti kūdikių patiekalus, pavyzdžiui košes, sriubas ar gėrimus bei sterilizuoti kūdikių 
reikmenys tokius kaip žindukai, šaukšteliai ar buteliukai. Termostato dėka pašildyti patiekalai išlaiko 
pastovią temperatūrą, kas leidžia greitai numalšinti alkį kūdikiui. 

 

SPECIFIKACIJA 
 

Vardinė įtampa: 220-240 V~ 
Vardinis dažnis: 50 Hz 
Vardinė srovė: 150 W 
Šildymo elementas: Fenolotiokarbamid (PTC) 



 

 

 

ĮSPĖJIMAI 
 

1. Skirtas naudoti tik suaugusiems. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
 

2. Įsitikinkite, kad šildytuve yra pakankamas vandens kiekis ir tik tada galite spausti maitinimo 
mygtuką. 

 
3. Po naudojimo atjunkite šildytuvą nuo elektros srovės. 

 
4. Įsitikinkite, kas šildytuvo darbo metu jame yra vandens. 

 
5. Po kiekvieno naudojimo išpilkite vandenį ir išplaukite šildytuvą. 

 
6. Nelaikykite maisto šildytuve ilgesnį laiką, kad išvengtumėte jo gedimo. 

 
7. Įrenginį draudžiama nardyti į vandenį ar į kitą skystį. 

 
8. Prieš duodami vaikui pašildytą pieną patikrinkite ar jis nėra per karštas. 

 
9. Jie šildytuvas neveikia, neardykite įrenginio savarankiškai. Susikontaktuokite su vietiniu 
platintoju. 

 
10. Jeigu elektros kabelis yra pažeistas jis turi būti pakeistas techniku arba įgaliotu remonto centru, kad 
išvengtumėte elektros smūgio. 

 
11. Taikymo paskirtis: tik buitiniam naudojimui. Nenaudokite išoriškai ir neleiskite savarankiškai 
naudotis šildytuvu vaikams, neįgaliesiems ir žmonėms su psichikos ligomis. 

 

PRIETAISO FUNKCIJOS 
 

Funkcija 1: Pieno šildytuvas 
 

1. Prieš naudojimą įpilkite į šildytuvą 150 mL vandens. 
 

2. Būdas 1: Visų pirmą pašildykite vandenį. Patalpinkite buteliuką į šildytuvą (su išvalytu vandeniu), 
 

uždarykite dangteliu ir paspauskite mygtuką „ON“. Ekrane matysite žodį „Milk“. Vandens 
 

pašildymas prasidės po 3 sekundžių mirksiančio užrašo „40 ℃“. Galite paspausti mygtuką „+“ arba „-“ jeigu 
norėsite pakeisti vandens temperatūrą kai mirksi užrašas „40 ℃“, arba palikti pradinę temperatūrą, t.y. 40 
℃. Vienas grasinis signalas reiškia automatinį šildytuvo įjungimą. 

 
3. Ekrane pasirodys nustatyta vandens temperatūra. Šildytuvas įsijunks automatiškai ir pasigirdės 
trigubas garso signalas, kai įrenginys pasieks nustatytos temperatūros. Temperatūrą galima reguliuoti 
nuo 37 ℃ iki 50 ℃. Po to galima išimti butelį ir įberti į jį reikiamą pieno miltelių kiekį. 

 
4. Būdas 2: Iš karto šildykite pieną. Patalpinkite buteliuką į šildytuvą (su peinu), uždarykite 

 
dangteliu ir paspauskite mygtuką „ON“. Ekrane matysite žodį „Milk“, o pieno pašildymas prasidės po 3 

sekundžių mirksiančio užrašo „40 ℃“. Galite paspausti mygtuką „+“ arba „-“ jeigu norėsite pakeisti 
temperatūrą kai mirksi užrašas „40 ℃“, arba palikti pradinę temperatūrą, t.y. 40 ℃. Vienas grasinis signalas 
reiškia automatinį šildytuvo įjungimą. 

 



 

 

5. Ekrane pasirodys nustatyta pieno temperatūra. Šildytuvas įsijunks automatiškai ir pasigirdės 
trigubas garso signalas, kai įrenginys pasieks nustatytos temperatūros. Temperatūrą galima reguliuoti 
nuo 37 ℃ iki 50 ℃. Po to galima išimti butelį. 

 

Funkcija 2: Pašildymas 
 

1. Prieš naudojimą įpilkite į šildytuvą 150 mL vandens. 
 

2. Ryžių košė kūdikiams. Įpilkite išvalytą vandenį į maisto indelį ir patalpinkite indelį į šildytuvą. 
 

Uždarykite dangteliu ir paspauskite mygtuką „ON“, o po to mygtuką „MENU“, kol pasirodys žodis „Food“. 

Vandens pašildymas prasidės po 3 sekundžių mirksiančio užrašo „75℃“. Galite paspausti mygtuką „+“ 
arba „-“ jeigu norėsite pakeisti vandens temperatūrą kai mirksi užrašas „75℃“, arba palikti pradinę 
temperatūrą, t.y. 75℃. Vienas grasinis signalas reiškia automatinį šildytuvo



 

 

įjungimą. 
Ekrane pasirodys nustatyta vandens temperatūra. Šildytuvas įsijunks automatiškai ir pasigirdės 
trigubas garso signalas, kai įrenginys pasieks nustatytos temperatūros. Temperatūrą galima reguliuoti 
nuo 65 ℃ iki 85 ℃. Po to, galima perkelti maistą į indelį ir gerai išmaišyti. 

 

3. Kūdikių maisto pašildymas. Patalpinkite buteliuką, indelį arba dubenėlį į šildytuvą, uždarykite 
 

dangteliu ir paspauskite mygtuką „ON“, o po to mygtuką „MENU“, kol pasirodys žodis „Food“. Pašildymas 

prasidės po 3 sekundžių mirksiančio užrašo „75 ℃“. Galite paspausti mygtuką „+“ arba „-“ jeigu norėsite 
pakeisti vandens temperatūrą kai mirksi užrašas „75 ℃“, arba palikti pradinę temperatūrą, t.y. 75 ℃. 
Vienas grasinis signalas reiškia automatinį šildytuvo įjungimą. 

 
Ekrane pasirodys nustatyta vandens temperatūra. Šildytuvas įsijunks automatiškai ir pasigirdės 
trigubas garso signalas, kai įrenginys pasieks nustatytos temperatūros. Temperatūrą galima reguliuoti 
nuo 65 ℃ iki 85 ℃. Tada galite maitinti vaiką pašildytų maistų, arba palikti maistą šildytuve iki 
maitinimo. 

 

Funkcija 3: Sulčių spaustuvas 
 

1. Uždėkite sulčių spaustuvą ant maisto indelio. 
 

2. Perpjaukite apelsiną (arba kitą vaisių) per pus, uždėkite vieną dalį ant spaustuvo ir išspauskite sultį 
sukdami vaisių. Sultys ištekės į maisto indelį. 

 
3. Norint pašildyti sultys įdėkite indelį į šildytuvą ir paspauskite mygtuką „ON“, o po to mygtuką 
„MENU“, kol atsiras užrašas „75 ℃“ 

 

Funkcija 4: Rankinio nustatymo režimas 
 

1. Prieš naudojimą įpilkite į šildytuvą 150 mL vandens. 
 

2. Uždarykite dangteliu ir paspauskite mygtuką „ON“, o po to mygtuką „MENU“, kol pasirodys žodis 

„Manual“. Galite nustatyti temperatūrą nuo 35℃ iki 80℃. Ekrane matysite nustatytą vandens 
temperatūrą. Vienas grasinis signalas reiškia automatinį šildytuvo įjungimą. 

 

Funkcija 5: Sterilizacija 
 

1. Prieš naudojimą įpilkite į šildytuvą 40 mL vandens. 
 

2. Įrenginyje galima išsterilizuoti vieną buteliuką kūdikiams. Patalpinkite buteliuką ant grotelių dugnu į 
viršų (ant grotelių galite uždėti ir kitus kūdikių reikmenys tokius kaip čiulptukas, šaukštelis ir t.t.) ir 
uždarykite dangteliu. Paspauskite mygtuką „ON“, o po to mygtuką „MENU“, kol pasirodys žodis 
„STERILIZE“. Sterilizatorius pradės darbą po 3 sekundžių, išgirsite vieną garsinį signalą po kurio šildytuvas 
automatiškai įsijunks. 

 
Ekrane pasirodys nustatyta vandens temperatūra. Pasibaigus sterilizacijos ciklui šildytuvas išsijunks 
automatiškai ir išgirsite tris garso signalus. 

 

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA 
 

Energijos taupymo tikslams dvi minutės po temperatūros nustatymo LCD ekranas išsijunks. Paspaudus 
bet kurį mygtuką, ekranas vėl įsijunks. Viso ciklo metu įrenginys atsižvelgia į nustatytą temperatūrą, 
nebent ją dar kartą nustatysite. 

 



 

 

Pieno pašildymo funkcijoje ir rankinio nustatymo režimu („Manual“), temperatūros sumažinimas daugiau 

nei per 3 ℃ nuo numatytosios arba nustatytos temperatūros automatiškai suaktyvins šios funkcijos 
išjungimą. 

 

Etaloninė temperatūra (numatyta) 



 

 

 

Pieno temperatūra Pieno tūris Numatyta temperatūra 

Kambario temperatūra <150 mL 39-42 ℃ 

Kambario temperatūra 150-250 mL 42-46 ℃ 

Kambario temperatūra >250 mL 46-48 ℃ 

10-20 ℃ žemesnė už <200 mL 42-46 ℃ 

kambario temperatūrą   

10-20 ℃ žemesnė už >200 mL 46-48 ℃ 

kambario temperatūrą   

Virš20 ℃ žemesnė už - 46-48 ℃ 

kambario temperatūrą   

 

 

PRIEŽIŪRA 
 

SVARBU: 
 

• REGULIARIAI VALYKITE ŠILDYMO ELEMENTĄ 

• Prieš valant išjunkite įrenginį iš maitinimo lizdo. 
• Pagrindas neturi būti panardintas į vandenį. 
• Sterilizatoriaus valymui nenaudokite abrazyvinių ar cheminių medžiagų. 

 

VALYMO METODIKĄ IŠORINĖS DALIES, GROTELIŲ IR INDELIO BUTELIUKUI: 
 

1. Išjunkite įrenginį iš maitinimo lizdo, išimkite indelį buteliukui ir groteles. 
 

2. Vidinė prietaiso dalį ir indelį buteliukui, groteles galima išplauti šiltu vandeniu su muilu arba actu, 
po to praskalauti švariu vandeniu. 

 
3. Išorinę dalį galima pavalyti minkštu ir sudrėkintu audiniu. 

 

DĖMESIO 
 

Šios instrukcijos turinys buvo tiksliai verifikuotas. Spausdinimo klaidų, praleidimų ar neaiškaus turinio 
atvejų pasiliekame sau teisę pateikti paaiškinimus. Mes neinformuosime naudotojus apie techninių 
prietaiso patobulinimų įvedimą. 

 

GARANTIJOS LAPAS 
 

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų šildytuvą buteliukams ir kūdikiu maistui. Nuo pirkimo datos vartotojas 
turi teisę į vienerių metų nemokamą paslaugą (tam nepriklauso sutrikimai susiję su žmogaus veikla). 
Turėkite garantijos lapą. Jeigu kylą problemos susijusios su kokybę, kreipkitės į mūsų aptarnavimo 
centrą ar vietinį platintoją. 

 

APTARNAVIMO CENTRAS, SERVISAS 
T. Ševčenkos 16, korpusas 2 
Telefonas: +370 5 2151418 
E-mail: info@optronica.lt 
www.diagnostikostestai.lt 
Leidinys: 2015.26.10. 

http://www.diagnostikostestai.lt/

