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Podgrzewacz pokarmu NUK Thermo Rapid 
Instrukcja uŜytkowania 

 
 
Drodzy Rodzice, 
Podgrzewacz pokarmu NUK to idealne urządzenie do podgrzewania dziecięcego poŜywienia 
w butelkach i słoiczkach do odpowiedniej temperatury. Jest szczególnie prosty w uŜyciu. 
Instrukcja ta zawiera wszelkie niezbędne informacje na temat podgrzewacza. Prosimy o jej 
uwaŜne przeczytanie przed pierwszym uŜyciem podgrzewacza. 
NUK Ŝyczy Waszemu dziecku smacznego! 
 
Dla własnego bezpieczeństwa 

• Urządzenie powinno być uŜywane tylko do podgrzewania dziecięcego poŜywienia. 
Niewłaściwe uŜytkowanie moŜe być niebezpieczne dla uŜytkownika. 

• Napięcie sieciowe powinno być zgodne z napięciem przewidzianym dla urządzenia 
(sprawdź informacje na spodzie podgrzewacza). 

• Zawsze stawiaj podgrzewacz prosto i na stabilnej powierzchni, aby dziecko nie mogło 
go przewrócić lub ściągnąć ze stołu lub blatu za kabel. 

• Podgrzewacz pokarmu NUK zaprojektowano ze szczególną dbałością o 
bezpieczeństwo. Nie naleŜy go jednak pozostawiać bez opieki ani pozwalać dziecku 
na zabawę nim. Podgrzewacz pokarmu NUK nie jest zabawką. 

• NaleŜy przechowywać podgrzewacz z dala od źródła ciepła. 
• Kabel nie powinien się stykać z wodą ani znajdować się w pobliŜu źródła ciepła. 
• Miarka nie powinna być uŜywana do odmierzania pokarmu dziecięcego. 
• JeŜeli wtyczka została odłączona, a podgrzewacz został przypadkowo włączony, po 

podłączeniu go ponownie do prądu podgrzewacz wyłączy się automatycznie po kilku 
sekundach. 

• Podgrzewacza nie naleŜy uŜywać w przypadku widocznego uszkodzenia urządzenia, 
kabla lub wtyczki. 

• JeŜeli kabel zasilania jest uszkodzony, dla bezpieczeństwa powinien zostać 
wymieniony przez producenta lub jego serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę. 

• Urządzenie nie jest przeznaczone do uŜytku przez osoby dorosłe i dzieci o 
ograniczonych moŜliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź 
z niedostatecznym doświadczeniem i/lub wiedzą, chyba Ŝe są one nadzorowane przez 
osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje 
dotyczące uŜywania urządzenia. 
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Podgrzewanie butelek i słoiczków 
1. Podłącz podgrzewacz do prądu. 
2. Zdejmij miarkę z podgrzewacza (rys. 1). 
3. Napełnij miarkę odpowiednia ilością wody zgodnie z poniŜszymi zaleceniami: 
 

Wymagana ilość wody 
Butelka / słoik 

temperatura pokojowa temperatura lodówki 

butelka do karmienia 125 ml 8 ml 12 ml 

butelka do karmienia 150 ml 9 ml 12 ml 

butelka do karmienia 250 ml 10ml 14 ml 

butelka do karmienia 300 ml 10 ml 14 ml 

słoiczek 130 g 10 ml 18 ml 

słoiczek 190 g 12 ml 20 ml 

 
Uwaga! NaleŜy zawsze uŜywać miarki, poniewaŜ w przypadku wlania zbyt duŜej ilości wody 
moŜe dojść do uszkodzenia urządzenia. 
Uwaga: Temperatura mleka lub pokarmu po podgrzaniu moŜe się róŜnić w zaleŜności 
od ich początkowej temperatury oraz rodzaju i ilości pokarmu. 
 
4. Wlej odmierzoną ilość wody do zbiornika. (rys. 2). 
Uwaga! JeŜeli wleje się za duŜo wody, pokarm będzie podgrzewał się zbyt długo i jego 
temperatura moŜe być potem za wysoka dla dziecka. 
 
5. Do podgrzewania butelek standardowych NUK naleŜy nałoŜyć na otwór podgrzewacza 
niebieski pierścień stabilizujący (rys. 3a). 
Butelki NUK FIRST CHOICE  i pojemniki na mleko NUK naleŜy umieszczać 
bezpośrednio w podgrzewaczu, bez koszyka i pierścienia (rys. 3b). 
W przypadku słoiczków z pokarmem dla niemowląt najpierw naleŜy umieścić w 
podgrzewaczu koszyk bez pierścienia, następnie naleŜy zdjąć nakrętkę ze słoika i umieścić 
słoiczek w koszyku (rys. 3c). 
 
6. Włącz podgrzewacz, naciskając włącznik (rys. 3d). Przycisk się wtedy zaświeci. 
Uwaga: Podgrzewacza nie moŜna wyłączyć za pomocą przycisku – urządzenie wyłączy się 
automatycznie, kiedy właściwa temperatura zostanie osiągnięta. Jednak jeŜeli urządzenie 
trzeba wyłączyć wcześniej, moŜna to zrobić, wyciągając wtyczkę z gniazdka. 
Uwaga: NaleŜy uwaŜać, aby trzymać ręce z dala od pary wydobywającej się z podgrzewacza. 
Podczas cyklu pracy lub podczas napełniania gorącą wodą urządzenia nie naleŜy przesuwać. 
 
7. Pokarm jest podgrzewany za pomocą pary. Kiedy woda wyparuje i pokarm się podgrzeje, 
urządzenie wyłączy się automatycznie. Światełko we włączniku wtedy zgaśnie. 
 
8. OstroŜnie wyjmij butelkę lub słoiczek z podgrzewacza. 
Uwaga: Nie dotykaj gorącej płytki podgrzewającej wewnątrz urządzenia. 
 
9. Zakręć butelkę lub słoiczek i wstrząśnij, aby wymieszać zawartość.  
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WaŜne! Przed rozpoczęciem karmienia zawsze sprawdź, czy temperatura pokarmu nie jest za 
wysoka dla dziecka. 
Wskazówka: JeŜeli pokarm nie jest wystarczająco ciepły, pamiętaj, aby następnym razem 
uŜyć więcej wody. JeŜeli pokarm jest zbyt gorący, wtedy następnym razem naleŜy wlać do 
podgrzewacza mniej wody. 
 
10. Po zakończeniu podgrzewania odczekaj kilka minut, aŜ podgrzewacz wystygnie, zanim 
włączysz go ponownie. 
 
11. Zawsze pamiętaj o odłączeniu podgrzewacza od sieci po kaŜdym uŜyciu. 
 
 
Czyszczenie i konserwacja urządzenia 
Aby wyczyścić urządzenie, wystarczy od czasu do czasu przetrzeć obudowę urządzenia i 
wewnętrzną stronę zbiornika wilgotną szmatką z niewielką ilością płynu do mycia naczyń. 
Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze odłącz urządzenie od prądu i zaczekaj, aŜ 
ostygnie. 
 
OstrzeŜenie: Urządzenia nie wolno nigdy zanurzać w wodzie ani myć w zmywarce. Nie 
uŜywać silnych, ścierających środków czyszczących, poniewaŜ mogą one uszkodzić 
powierzchnię urządzenia lub samo urządzenie. 
W zmywarce moŜna myć miarkę, koszyk i pierścień. MoŜna je równieŜ myć ręcznie w ciepłej 
wodzie z dodatkiem mydła. Następnie naleŜy je wypłukać w czystej wodzie i wysuszyć. 
 
 
Odkamienianie urządzenia 
Uwaga: Nie naleŜy uŜywać dostępnych w sklepach środków do odkamieniania. 
 
Po pewnym czasie w wyniku procesu podgrzewania wewnątrz zbiornika moŜe zacząć 
odkładać się kamień (w zaleŜności od twardości wody). NaleŜy go regularnie usuwać, aby 
zapewnić poprawne działanie urządzenia. 
1. Przed przystąpieniem do odkamieniania najpierw odłącz urządzenie od prądu. 
2. Zmieszaj 100 ml gorącej wody i 100 ml domowego octu i wlej do zbiornika podgrzewacza. 
Pozostaw roztwór w urządzeniu przez 30 minut i następnie wylej. 
3. Opłukaj urządzenie czystą wodą i dobrze wysusz. 
OstrzeŜenie: Gdyby podgrzewacz wymagał naprawy, prosimy o skontaktowanie się z 
dystrybutorem NUK w danym kraju. W Ŝadnym wypadku nie wolno urządzenia otwierać 
samodzielnie, w przeciwnym razie prawo do gwarancji wygasa. Dotyczy to równieŜ wymiany 
kabla. 
 
 
Utylizacja 
 

W Unii Europejskiej symbol przekreślonego śmietnika na kółkach oznacza, Ŝe 
produkt naleŜy oddać do specjalnego punktu zbiórki. Dotyczy to produktu i 
wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Tak oznaczonych produktów 
nie wolno wyrzucać do domowego kosza na śmieci, lecz trzeba je oddawać do 

punktu zbiórki starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Recykling pomaga 
zmniejszyć zuŜycie surowców i chronić środowisko. 
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Dane techniczne 
Napięcie: 230V ~ 5 Hz 
ZuŜycie prądu: 300 W 
Certyfikaty bezpieczeństwa: znak „GS” (Geprüfte Sicherheit) i „CE” 
 
 
Gwarancja 
Pod warunkiem ostroŜnego obchodzenia się z urządzeniem i przestrzegania instrukcji obsługi 
producent udziela dwuletniej gwarancji od momentu nabycia urządzenia. 
Producent zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia w przypadku wad 
materiałowych lub konstrukcyjnych. Wszelkie inne roszczenia będą rozpatrywane zgodnie z 
przepisami prawa. 
Producent nie odpowiada za szkody wynikające z nieprawidłowego uŜytkowania urządzenia. 
W ciągu 2 lat od daty zakupu producent zobowiązuje się do usunięcia wszystkich usterek 
wynikających z uzasadnionych reklamacji bez dodatkowych opłat. Urządzenie musi być 
odesłane w kaŜdym przypadku wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną lub dowodem zakupu. 
W przypadku braku dowodu zakupu klient zostanie obciąŜony kosztami naprawy, a 
urządzenie zostanie odesłane za zaliczeniem pocztowym. 
Karta gwarancyjna powinna zostać wypełniona w chwili zakupu i naleŜy ją przechowywać w 
bezpiecznym miejscu. Nie ma moŜliwości wystawienia duplikatu zagubionej karty 
gwarancyjnej. 
Prosimy o zachowanie numeru artykułu i danych dystrybutora na wypadek reklamacji. 
 

 
Dystrybutor w Polsce: 
BABY LAND Dariusz Staniszewski 
al. Stanów Zjednoczonych 67/D7, 04-028 Warszawa 
biuro: ul Trakt Brzeski 118, 05-077 Warszawa-Wesoła 
tel.: (0) 22 773 36 76 (78, 79, 81) lub (0) 22 810 30 54 
faks: (0) 22 773 80 46 lub (0) 22 810 41 15 
www.nuk.pl 
 
Zarejestrowany znak towarowy NUK jest własnością firmy MAPA GmbH. 
 

GWARANCJA 

Model 
 

 
……………………………………… 
……………………………………… 

Data zakupu 
 
 

………………………………………… 
………………………………………… 

 
Imi ę i nazwisko kupującego 

 
………………………….................. 
…………………………………...... 
…………………………………...... 

Pieczątka sklepu 
 
 
 
 
 
 


