
 

 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 
BC1004 Laica “Baby Line” digitális cumisüveg és bébiétel melegítő 

 
Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót 
tartsa biztonságos helyen.  
 
Az új digitális Laica “Baby Line” cumisüveg és bébiétel melegítő segítségével, gyors és  biztonságos módon tudja felmelegíteni  a 
cumis üvegeket, és a bébiételeket.  
A készüléket úgy alakították ki, hogy a megfelelő fűtési idő beállítsával, biztonságosan és alaposan, meg tudja melegíteni a szükséges 
folyadékot vagy ételt.  Az LCD-kijelző, hogy be tudja  állítínai a melegítési időt, a készülők működést a lámpa jelzi. 
Hálózati működés. 
 
ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 
 
Minden elektromos készülékre vonatkozónak a következő alapvető szabályok:  
• Közvetlenül a használat után, húzza ki a készülék dugóját a konnektorból, és minden egyéb olyan esetben is mindig áramtalanítsa, 
mint pl. tisztítás előtt, vagy amikor éppen ki- vagy visszateszi bármely tartozékot.  
• Amikor ki szeretne húzni a kábelt, de készülékkel együtt tegye, hanem fogja meg a dugót és azt húzza ki a konnektorból. 
• Ha a készülék vízbe esik, soha ne próbáljon rögtön utána nyúlni, hanem azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, áramtalanítsa a 
készüléket.  
• Soha tegye a készüléket vízbe és figyeljen rá, hogy ne ázzon el.  
• Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készüléken, nem látható semmilyen sérülés. Bármilyen esetleges probléma esetén, ne 
használja a készüléket, hanem forduljon a forgalmazóhoz. 
• Ha bármilyen hiba és / vagy rendellenes működése jelentkezne, azonnal kapcsolja ki a készüléket!  Javításra, minden esetben a 
forgalmazóhoz, kell eljutatni.  
• Ezt az eszközt kell használni csak otthoni használatra tervezték, a használati utasításban leírt felhasználási móddal. Minden más 
felhasználás helytelen és ezért veszélyes. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely a nem rendeltetésszerű 
használatból ered.  
• Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül miközben az működésben van. NEM JÁTÉK, ezért tartsa távol a gyerekektől.  
• Tartsa távol a készüléket az extrém hőforrásoktól  
• Ne hagyja a készüléket légköri hatásoknak kitenni (eső, napfény, stb),pl magas hőmérsékletnek és  ne hagyja  más elektronikus 
eszközök közelében, mint pl a  számítógép.  
• Ne használja a készüléket nedves környezetben, vagy víz közelében. 
• Győződjön meg arról, hogy száraz kézzel behelyezése és eltávolítása a dugót, és amikor jár a ON / OFF gombot, és meghatározzák 
a fűtési idő 
Ez a készülék a termék alján megjelölt feszültség alatt kell használni.  
• Hogy elkerülje, a veszélyes túlmelegedést, soha ne engedje feszülni a hálózati kábelt.  
• Húzza ki a dugót a konnektorból, ha a készülék nincs használatban. 
• Figyelem! Ne nyúljon a készülékhez az elektromos kábel bármilyen okból megsérül. Ebben az esetben forduljon a forgalmazóhoz.  
 
KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS 
 
• Működés közben a forró víz és gőz jön ki a tartályból, vigyázzon, nehogy megégesse magát.  
• A készüléket, mindig egy sima, egyenes és vízálló felületen tartsa a kábelt pedig messze más hőforrásoktól.  
• Ne használja a terméket víz nélkül. Elegendő hideg csapvizet tölteni a gépbe, parfüm, gyógyszer és egyéb anyagok. hozzáadása 
nélkül.  
• Az esetleges sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a palackot, ha a készülék be van kapcsolva. 
• Soha ne vegye ki a palackot a készülék kosarából, amíg a korábban beállított idő le nem járt. 
• Mindig használjon száraz ruhát, amikor ki szeretné venni az  üvegeket vagy ételtárolót, mert a gőz megégetheti a kezét. 
•  Figyeljen arra, hogy ne takarja le, ahol a gőz távozik (a készülék alján található) 
• NEM JÁTÉK, ne adja a készüléket a gyermekek kezébe, és ne engedje, hogy játszanak vele.  
• Figyelem! Ez nem egy játék, hanem egy háztartási célra készült, digitális gőz cumisüveg és ételmelegítő. Ne hagyja a készüléket 
felügyelet nélkül akkor se ha nem használják. Ilyenkor minden esetben áramtalanítsa!  
• Nem használható, fagyasztott ételek, italok melegítésére  
• Ne használja a cumisüveg melegítő, gőzét, hogy melegen tartsa az ételeket vagy a folyadékot, mert az csökkenti az ételekben 
található vitaminok mértékét. 



 

• Mindig ellenőrizze a tej és az étel hőmérsékletét mielőtt odaadja a babának.  
• Fontos, hogy soha ne melegítse kétszer se a tejet és más élelmiszereket, mert azok veszítenek a tápértékükből és csökkenti a 
megfelelő higiéniai és mikrobiológia szintet.  
 
Mindig vegye figyelembe vagy egyeztessen a gyermekorvosával a baba ideális étkezési mentéről és helyes gyakorlatról abból a 
szempontból, hogy betartsa az ideális higiéniai és mikrobiológiai biztonságot.  
 
ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 
 
1. Cumisüveg melegítő egység 
2. LED-kijelző 
3. "O / I" billentyű 
4. "▲" gomb 
5. "▼" gomb 
6. "POWER" (áram alatt) figyelmeztető lámpa 
7. "HEAT" (melegítés közben) figyelmeztető lámpa 
8. víztartály 
9. Cumisüveg / ételtároló tartó kosár 
10. Cserélhető gyűrű 
11. Mérő kanál 
12. Hálózati csatlakozóvezeték 
 
 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 
Mielőtt elkezdi használni az első alkalommal:  
1) Helyezze a készüléket egy sík és kemény felületre. 
2) Töltsön pontosan 20 ml hideg csapvizet a tálba, ehhez használja a mérő kanalat (1. ábra). 
3) Helyezze be a cumisüveget / ételtárolót a kosárba (a gyűrűvel együtt)  
4) Dugja be a dugót a konektorba, és várjon, amíg a "POWER" figyelmeztető lámpa bekapcsol. 
Ne kapcsolja be a készüléket, ha a nagy tálca tele ett töltve vízzel. 
5) Nyomja meg az "O / I" gombot, és válassza ki az ideális fűtési időt a "▲" és "▼" gombokat. Set 3 perc, és nyomja meg ismét a "O 
/ I" gombot. A "HEAT (melegítés)" figyelmeztető lámpa bekapcsol, és a kijelzőn megjelennek a számok visszafelé számolva (2 perc, 1 
perc) és másodperc (59 mp., 58 mp.). 
Amikor eléri  a 0 -t, a készülék, 3 csipogó hangot ad ki, hogy kész és automatikusan kikapcsol. 
Figyelem! Az esetleges égési sérülések elkerülése érdekében,  ügyeljen arra, hogy,  forró gőz jön ki a készülékből. 
6) Minden melegítés után, a készülék 3 csipogással jelzi, hogy a lejárt a melegítés és bár utána automatikusan  kikapcsol a készülék, a 
legbiztonságosabb ha a készüléket kihúzza a konnektorból. 
7) Mindig hagyja kihülni a a készüléket  néhány percig, mielőtt kiveszi a  cumisüveget / ételtárolót. Utána távolítsa el a meleg kosarat  
és a készülékben lévő nagyobb vízet. Majd  szárítsa meg, egy tiszta, száraz ruhával. Ezútán a cumisüveg melegítő újra készen áll a 
használatra. 
Figyelem! Minden melegítés előtt ellenőrizze, hogy,  a cumisüveget vagy ételtároló alkalmas-e a melegítésre/ lehet-e forralni. 
Az, hogy milyen gyorsan melegszik a tej -és az élelmiszer számos tényezőtől függ, mint például az étel alap hőmérséklete (pl. 
környezeti hőmérséklet 20 ° C-on vagy a hűtőszekrény hőmérséklete 4 ° C), valamint a palack mérete és az élelmiszer mennyisége.  
A következő táblázat a hozzávetőleges fűtési időt találja, és mindig ellenőrizze a tej és étel hőmérsékletét mielőtt odaadja a 
babának.  
 

 



 

 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
 
Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási beavatkozást kezdene el, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugót a konnektorból, 
és várja meg a készülék teljesen lehűl. 
Ne áztassa a készüléket vízbe, egy nedves ruhával tisztítsa meg a külső és a belső részét és utána alaposan szárítsa meg. Ne 
használjon semmilyen kémiai anyagot vagy súrolószert. 
Soha ne hagyjon a vizet a tartályban, ha a készülék nincs használatban. 
 
Vízkőmentesítés: 
Javasoljuk,  hogy legalább 2 hetente vízkőtelenítsen ( A LEGIDEÁLISABB HA SZŰRT VIZET HASZNÁL, AMELLYEL MEGELŐZHETI A VÍZKŐ 
KIALAKULÁSÁT)  
 
1) A tálca  és a cumisüveg tartó kosár tisztításához, öntsünk 100 ml ecet és 200 ml hideg csapvizet, és hagyjuk állni egy órán 
keresztül, vagy amíg nem tudja eltávolítani vízkővet. Figyeljen arra, hogy ne kapcsolja be a készüléket. 
2) Vegye ki az üveget tartó kosarat, és öblítse le a folyó víz alatt, és szárítsa meg egy száraz ruhával. 
3.) Ürítse ki a tartályt és  figyeljen arra hogy megakadályozza a dugót, hogy a vízzel érintkezzen. Szárítsa meg a tartály a külső és 
belső részét  egy nedves ruhával. 
4.) Öntsön bele  20 ml hideg csapvizet, dugja be a konektorba és , a "POWER" figyelmeztető lámpa bekapcsol. Nyomja meg az "O / I" 
gombot, és válassza ki a fűtési időt a "▲" és "▼" gombokat. Set 3 perc, és nyomja meg ismét a "O / I" gombot. NE helyezze be a 
kosarat és hagyja a vizet elpárologni. 
5) A " HEAT /meleg" figyelmeztető lámpa bekapcsol, és a kijelzőn megjelenik a visszaszámlálási idő: a perc (3 perc, 2 perc, 1 perc), és 
a másodperc (59 másodperc., 58 mp.). Amikor eléri a 0, a cumisüveg melegítő 3 csipogó jelzést ad és automatikusan kikapcsol. 
6.) Figyelem! A bekapcsolás után másodperc múlva gőz jön ki a készülékből – ezért legyen óvatos és az esetleges égési sérülések 
elkerülése érdekében  hagyja a vizet elpárologni. 
7) Húzza ki a dugót a konnektorból. 
8),  Hagyja,  a készüléket hűlni néhány percig. Ürítse ki a tartály és figyeljen arra, hogy a csatlakozó dugó ne értintezzen vízzel. 
Szárítsa meg a készülék  külső és belső részét egy nedves ruhával. 
 

Különleges helyzetek 
Amennyiben az alábbi helyzetek fordulhatnak elő: 
1) Ha a "POWER" figyelmeztető lámpa nem kapcsol be: 
- Ellenőrzze, hogy a dugó csatlakoztatva van-e  
2) Abban az esetben, nagy mennyiségű gőz jön ki a gőz cumisüveg melegítő: 
- Ellenőrizze, hogy nincs-e nagyobb mennyiségű víz (20 ml) már  “vizestálcán”  
- Ellenőrzze, hogy a készülék sík és egyenletes felületen van-e elhelyezve  
3) Ha a tej nem elég meleg: 
- Adjon hozzá még vizet (20 ml), az “vizesetálcára”, és indítsa újra a melegítést. Rázza fel az üveget, és ellenőrizze a hőmérsékletét, 
hogy jó-e már a babának. 
4) Ha a bébiétel nem elég meleg: 
- Alapvetően az élelmiszer összetevői  befolyásolják, hogy milyen fokon éri el  a végső hőmérséklet. Néha, sűrűbb bébiételek 
nehezen melegszenek fel, ezért szükség van arra, hogy további vizet (20 ml), együnk a “vizestálcára” – az első melegítés után- és újra 
melegítsük az ételt.  
Ne feledje, mindig ellenőrizze az étel/ital  hőmérsékletét mielőtt odaadná a babának 
 
MŰSZAKI JELLEMZŐK 
Feszültség 230 V AC 50 Hz 400 W 
 

 Hulladék elhelyezés (DIR. 2022/96/EC – WEEE) 
A készülék alján található jel mutatja, hogy az elektromos és elektronikus eszközöket külön kell gyűjteni. A készüléket hasznos 
élettartama végén ne a háztartási szemétbe dobja. A működésképtelen készüléket szelektív hulladékgyűjtőbe dobja, vagy új 
készülék vásárlása esetén adja le a viszonteladónál. Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtése európai 
környezetvédelmi előírás a környezet minőségének javítására és megőrzésére. Ezáltal elkerülhető, hogy az ilyen készülékekben 
található veszélyes anyagok károsítsák ez emberek egészségét, és az is, hogy a készülék vagy egyes részeit helytelenül használják.  
Figyelem! Az elektromos vagy elektronikus hulladék helytelen eltávolítása szankciókat vonhat maga után.  
 



 

Termék szavatossági igény bejelentés: 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI! 
 
A termékszavatossági igény bejelentésének időpontja: ....................................................................................  
 
Javításra átvétel időpontja: .................................................................................................................................  
Hiba oka: ..............................................................................................................................................................  
Javítás módja:.......................................................................................................................................................  
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:..............................................................................  
A  – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: ........................................................................  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI! 
 
A termékszavatossági igény bejelentésének időpontja:: ...................................................................................  
 
Javításra átvétel időpontja: .................................................................................................................................  
Hiba oka: ..............................................................................................................................................................  
Javítás módja:.......................................................................................................................................................  
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:..............................................................................  
A  – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: ........................................................................  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI! 

 
A termék szavatossági  igény bejelentésének időpontja:: .................................................................................  
 
Javításra átvétel időpontja: .................................................................................................................................  
Hiba oka: ..............................................................................................................................................................  
Javítás módja:.......................................................................................................................................................  
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:..............................................................................  
A– kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: ..........................................................................  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!  

Kicserélés történt, amelynek időpontja: ...................................................................................   TÖLTENDŐ KI! 
 
 

Termékszavatossági lap 
 



 

 
Forgalmazó

1
 neve és központi iroda címe:  Silko&Co. Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. 

Forgalmazó posta címe : Silko&Co Kft    1631     Pf:3 
Forgalmazó e-mail címe: szerviz@silko.hu 
Termék megnevezése: BC1004 Laica “Baby Line” digitális cumisüveg és bébiétel melegítő 
Termék típusa: BC1004 
Gyártó neve és címe: Laica Spa 36021 Barbarano Vicentino –Vicenza Viale del Lavro 10 Olaszország 
 
 
Forgalmazó a fogyasztói szerződés alapján vásárolt termékre 2 év termékszavatosságot vállal.  
 
A  termék szavatossági igényét a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (Fogyasztó: a        
gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685. § d) pont).  
Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését 
bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30. ) GKM rendelet 2. § alapján. Mindezek érdekében kérjük, hogy MINDENKÉPPEN 
ŐRIZZÉK MEG AZ ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYLATOT is, amelyet a fogyasztói szerződés létrejöttének vagy a vásárlás 
időpontjának igazolásához kérhet a szerelő.  
Nem érvényesíthető a termék szavatossági igény, ha:  
A hiba rendeltetésellenes (pl. nem háztartási célú) vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, beüzemelés, 
szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye,  
A készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség ingadozás ), vagy alkalmatlan elem használata következménye.  
 

 
FONTOS TUDNIVALÓK: 

1. A fogyasztók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv, a 49/2003. (VII. 30.) 
GKM rendelet, valamint a 151/2003 (IX. 22. ) Korm. Rendelet tartalmazza. 

2. A fogyasztó termékkel kapcsolatos kifogásait, a terméket közvetlenül számára eladó-átadó kereskedőhöz, vagy  a 
Forgalmazóhoz , vagy a   közvetlenül a  itt  feltüntetet szervizhez is intézheti, akinek egy jegyzőkönyvet kell erről felvennie a 
49/2003 GKM rendelet szerint. Amennyiben a fogyasztó a kereskedőhöz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a 

jogot, hogy a szakszerviz bevonásával ellenőriztetheti a hibás működés tényét / meglétét,ill. keletkezésének az okát. 
 

 

 

 

 

                                                           

1
 A  kötelezettség teljesítése azt terheli (ezáltal az minősül forgalmazónak), akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező 

szolgáltatás nyújtására kötelez. 

A forgalmazó a termék fogyasztó által történt 

megvásárlásától számított  2 évre termék 

szavatosságot  vállal.    

Vásássárlás dátuma:…………………………………………… 

Üzleti eladóhelyi pecsét:…………………………………….. 

 

Javítási,ill bevizsgálási  igényével közvetlenül fordulhat 

szerződött szakszerviz partnerünkhöz :A javítóműhely címe: 
VÉRNYOMÁSMÉRŐ szerviz  

Márkus János műszerész: 

 1113. Budapest, Diószegi út 37. B. ép. 12/A 

Nyitva tartás: hétfő és szerda 9-14 óráig.  

Tel: 372-61.26, 06-30-9460388 

 


