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Cestovný ohrievač dojčenských fliaš 

Návod na použitie gélového obalu 

• Ohrievanie fľaše alebo poháre detskej stravy obsahu 240ml a cca 20 minút pre pohárik 

1. Niekoľkokrát stlačte a premasírujte šedú   detskej stravy) je pokrm teplý a má 

kapsulu.     požadovanú teplotu. Pre štandardnú 

Tekutý obsah sa začne zahrievať a tuhnúť.  veľkosť fľaše použite patenty, ktoré slúžia 

Pokiaľ nedôjde k žiadnej reakcii, pretrepte  k jej uzavretiu v obale. 

obal a znovu stlačte šedú kapsulu. 

2. Obal môžete ľahko trieť, aby sa teplota  • Uchovanie fľaše alebo detskej stravy v teple 

šírila rovnomerne.    Vložte gélový obal do termoizolačného obalu 

3. Gélový obal umiestnite do termoizolačného a dovnútra umiestnite fľašu alebo pohárik.  

puzdra a vložte dovnútra dojčenskú fľašu.  Zatiahnite za šnúrku, ktorú utiahnete obal 

Skontrolujte, či je fľaša celá v gélovom  okolo ohrievané fľaše alebo poháre. obsah 

obalu a potiahnite šnúrku. Počas   zostane niekoľko minút teplý. 

niekoľkých minút (cca 12 minút pre fľašu o 

 

Pre opakované použitie 

• Rýchly a praktický spôsob   Obal musí byť celý ponorený. Dbajte, aby 

1. Vložte obal s gélovou náplňou do elektrického sa obal neprichytil na dno nádoby (hrnce). 

sterilizátora (nepoužívajte sterilizátor pre  Podľa potreby obal vo vode obracajte 

funkciu v mikrovlnnej rúre).   drevenou vareškou každých 5 minút. Náplň 

2. Postupujte podľa pokynov vášho  obalu sa musí zmeniť v číru tekutinu. 

elektrického sterilizátora.   Skontrolujte, či v obale nezostali mliečno 

3. Po ukončení sterilizácie vyberte gélový obal. biele kryštáliky. Ak áno, ponechajte obal 

Pokiaľ nie je obsah úplne tekutý, ponechajte ešte vo vriacej vode. 

obal v sterilizátore dlhšie.   3. Vypnite zdroj ohrevu a nechajte vodu trochu 

     vychladnúť. Odstráňte obal. 

• Klasický spôsob    4. Obal použite opäť až po jeho 

1. Uveďte do varu vodu v dostatočne veľké  úplnom vychladnutí. 

nádobe (s priemerom minimálne 20cm). 

2. Gélový obal vložte do vody na 20 minút. 

 

Upozornenie 

• Neprepichujte. 

• Nevkladajte do mikrovlnnej rúry a 

nepoužívajte sterilizátor pre funkciu v 

mikrovlnnej rúre. 

• Nepoužívajte k aktivovaniu gélového ohrievača 

fliaš indukčné platničku elektrického variča 

(nebezpečenstvo roztavenia obalu). 

• Nevkladajte do varnej kanvice. 

• Neklaďte na horúce predmety. 

• Plastový obal je spojený zvary. Nesnažte sa 

ho rozložiť. 

Vždy skontrolujte teplotu podávaného pokrmu. 

 
Zodpovedá bezpečnostným predpisom 
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