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JC-223 Ultrarychlý ohřívač kojeneckých láhví 
Děkujeme Vám za zakoupení ohřívače kojeneckých láhví JC-223 společnosti JoyCare. Před použitím ohřívače Vám 

doporučujeme si pečlivě přečíst návod k obsluze. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití. 

 

Důležitá bezpečnostní upozornění 

Používejte tento přístroj pouze k účelu, uvedenému v návodu. Použití přístroje k jiným účelům by mohlo být nebezpečné. 

Tento přístroj je třeba připojit do elektrické sítě.  

Před zapojením zařízení do el. sítě si na štítku přečtěte požadované elektrické napětí a ověřte si, zda zdroj elektrického 

napětí odpovídá tomuto požadavku. 

V těchto uvedených případech zařízení vždy odpojte od el. sítě: po každém použití, před čistěním a při zjištění jakékoli 

závady nebo nesprávné funkci.  

V případě poškození elektrického kabelu nebo přístroje okamžitě ukončete provoz a kontaktujte Vašeho prodejce nebo 

autorizovaný servis.  

Nepokoušejte se přístroj opravit nebo vyměnit poškozené části, v opačném případě dojde k porušení platnosti záruky. 

 

Pozor: Tento přístroj není hračka. Umístěte i skladujte ohřívač vždy mimo dosah dětí a v jejich přítomnosti jej 

nikdy nenechávejte bez dozoru. 

Přístroj vždy skladujte v suchu a v bezpečné vzdálenosti od ostrých předmětů, zdroje tepla a slunečního záření. 

 

Bezpečnostní opatření  

Neponořujte přístroj, síťový kabel ani žádné další části do vody nebo jiných kapalin, aby nedošlo k úrazu elektrickým 

proudem. 

Pokud je síťový kabel poškozený, přístroj okamžitě odpojte od elektrické sítě a nepoužívejte jej. 

Zařízení nepoužívejte venku. 

Přístroj také nikdy nepokládejte na horké plochy. 

Nemanipulujte s přístrojem, pokud je zapnutý nebo je obsažená voda horká. 

Odpojte síťový kabel od el. sítě, pokud přístroj nepoužíváte a vždy před čistěním. 

Přesvědčte se o bezpečné teplotě láhve nebo skleničky s pokrmem než ji vložíte do ohřívače k ohřátí. 

Tento přístroj je určen výhradně k domácímu použití. 

Ohřívač kojeneckých láhví je určen k ohřívání jídla, ne k vaření. Doporučená teplota je 37°C. 

 

Použití ohřívače kojeneckých láhví 

1- Před použitím zařízení a jeho součástí/ příslušenství jej vyčistěte, dle níže  

uvedených instrukcí. 

2- Ohřívač umístěte na rovnou, pevnou plochu, mimo dosah dětí, na bezpečné místo. 

3- Zapojte síťový kabel do el. sítě. 

4- Vytáhněte odměrku uloženou na přístroji a naplňte ji vodou, kterou použijete na ohřev láhve nebo sklenice. Pro 

láhev nebo sklenici o obsahu 120 až 250 ml budete potřebovat naplnit odměrku do poloviny. 

5- Poté nalijte vodu do ohřívače. Ohřívač nesmí být nikdy zcela plný. Pokud by bylo v ohřívači příliš mnoho vody, 

doba ohřevu by byla příliš dlouhá a ohřívaný nápoj/ pokrm by mohl být velmi horký. 

6- Rozsvítí se LED kontrolka. Začne cyklus ohřívání. 

Varování: Nedávejte ruce na/ do ohřívače pokud je přístroj zapnutý (nebo ještě horký). 

7- Po ukončení ohřívání se přístroj automaticky vypne.  

8- Před krmením dítěte zkontrolujte teplotu nápoje/ pokrmu. 

9- Pokud chcete přístroj znovu použít, nechte jej po předchozím použití ca. 15 min. vychladnout. 

Kojenecké láhve Obsah nápoje v 

láhvi (ml) 

Potřebné 

množství vody 

Počáteční teplota 

nápoje před 

ohřevem 

Přibližný  

čas ohřevu* 

 120 ml 7 ml 20 °C 2'17“ 2'03“ 

240 ml 8 ml 20 °C 2'44“ 2'50“ 

330 ml 8 ml 20 °C 3'16“ 3'50“ 

120 ml 10 ml    4°C 2'44“ 2'50“ 

240 ml 11 ml    4°C 4'17“ 4'25“ 

330 ml 11 ml    4°C 4'50“ 4'48“ 

      

 

Sklenice  

s pokrmem 

Obsah 

pokrmu ve 

sklenici  

Potřebné 

množství vody 

Počáteční teplota nápoje 

před ohřevem 

Přibližný 

čas ohřívání* 

 130 g 10 ml 20 °C 2'35“ 2'33“ 

130 g 20 ml   4 °C 4'21“ 4'40“ 

* Doba ohřevu je uvedena v minutách ' a vteřinách“. Doba ohřevu se může lišit dle rozměrů a materiálu, ze 

kterého jsou láhve nebo sklenice vyrobeny, typ obsahu a jeho množství. 
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Čistění 

Před čistěním vždy odpojte síťový kabel přístroje od elektrické sítě. K čistění přístroje použijte vlhký hadřík (nebo 

houbičku) a vodu nebo mycí prostředek. Nepoužívejte k čistění abrazivní prostředky. Umyjte případné nečistoty 

v ohřívači. Přístroj neponořujte do vody ani do jiných kapalin. K čistění nepoužívejte abrazivní, agresivní čisticí 

prostředky nebo ředidla. Tyto prostředky by mohly poškodit přístroj a/nebo jeho povrch. 

Aby přístroj pracoval co nejefektivněji, doporučujeme odstranit případné usazeniny vodního kamene takto: připravte si 

roztok 100ml octa a 200ml vody, který nalijete do sterilizátoru. Roztok ponechte působit alespoň 30 minut nebo až se 

usazeniny rozpustí. Potom roztok vylijte a vnitřek přístroje vytřete mírně vlhkým hadříkem. 

 

Technické údaje 

Příkon: 360 W 

Elektrické napětí: 220/240V – 50/60Hz 

Přístroj dosáhne teploty 37°C během 3 minut. 

Po dosažení teploty 37°C se ozve zvukový signál (pípnutí). 

 

Důležité upozornění 
Toto zařízení by neměly obsluhovat osoby (včetně dětí) s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními 

schopnostmi, osoby bez dostatečných znalostí nebo zkušeností, aniž by byly seznámeny s obsluhou přístroje nebo pod 

dohledem odpovědné osoby. Děti by měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály. Poškozený síťový kabel musí 

být vyměněn výrobcem, nebo autorizovaným servisem, případně pro tyto opravy kvalifikovanou osobou, aby se předešlo 

jakémukoliv riziku. 

 

 Tento výrobek je vyroben v souladu se všemi platnými evropskými směrnicemi. 

Správná likvidace tohoto produktu (Likvidace elektrických a elektronických zařízení). 

Tento výrobek byl uveden na trh po 13. 8. 2005. Nevyhazujte tento výrobek nebo jeho části do směsného (komunálního) 

odpadu. Produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky. Při likvidaci použitých baterií se řiďte pokyny pro likvidaci 

přístroje. Na tento výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců od data nákupu. Záruku uplatňujte u prodejce s platným 

prodejním dokladem. 

 

Poznámka: Všechny údaje jsou založeny dle dostupných informací v době tisku návodu a mohou se změnit bez 

předchozího upozornění. 

 

Vyrobeno v P.R.C.  

Distribuováno pod značkou Joycare, registrovanou firmou JOYCARE S.p.A., Via Caduti del Lavoro, 40, 60131, Ancona 

(Itálie). 

Kontakt pro ČR: joycare@e-joycare.cz 

 


