
 

JL-976 Ohřívač kojeneckých lahví 

Děkujeme Vám za zakoupení ohřívače kojeneckých lahví JL-976. Před použitím ohřívače Vám doporučujeme si pečlivě přečíst 
návod k obsluze. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití.  
 
Důležité bezpečnostní 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. 
Přístroj nepoužívejte k jiným účelům, než k účelům popsaným v tomto návodu. Jakékoli jiné použití bude považováno za nesprávné, 
což může být nebezpečné. Před zapojením zařízení do elektrické sítě si na štítku přístroje přečtěte požadované elektrické napětí a 
ověřte si, zda zdroj elektrického napětí odpovídá tomuto požadavku. V těchto uvedených případech zařízení vždy odpojte od 
elektrické sítě: pokud není používáno, před čistěním a při zjištění jakékoli závady nebo nesprávné funkci. V případě poškození 
síťového kabelu nebo přístroje okamžitě ukončete práci s přístrojem a kontaktujte Vašeho prodejce nebo autorizovaný servis. 
Nepokoušejte se přístroj opravit nebo vyměnit poškozené části, v opačném případě dojde k porušení platnosti záruky. 
Varování: Tento přístroj není hračka. Umístěte ohřívač vždy mimo dosah dětí a v jejich přítomnosti jej nikdy nenechávejte 
bez dozoru, předejdete tím případným nehodám a úrazům. 
 
Přístroj vždy skladujte v suchu a v bezpečné vzdálenosti od ostrých předmětů, zdroje tepla a slunečního záření. 
 
Bezpečnostní opatření : 
- Aby nedošlo k elektrickému šoku, přístroj, síťový kabel ani žádné další části se nesmí ponořovat do vody nebo jiných kapalin. 
- 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 obsažená voda je horká. 
- Odpojte síťový kabel ze zásuvky, pokud přístroj nepoužíváte a vždy před čistěním. 
- Přesvědčte se o bezpečné teplotě láhve nebo sklenice s pokrmem než ji vložíte do ohřívače k ohřátí. 
- Tento přístroj je určen výhradně  k domácímu použití. 
- Přístroj neponořujte do vody.Ohřívač kojeneckých lahví je určen k ohřívání pokrmů, ne k vaření. Doporučená teplota je 37°C. 
- Používání v autě je možné pouze pokud se vůz nepohybuje. 
- Po každém cyklu přístroj vypněte. 
- Před podáváním jídla dítěti vždy zkontrolujte teplotu jídla. 
- Ohřívejte opatrně tak, aby jídlo nebylo moc horké. 
 
POUŽITÍ: 
POZOR: PŘÍSTROJ PRODUKUJE PÁRU! 
 
Ovládací knoflík: (obr.1) 
 

 
 
 
1/ Zelená kontrolka pro režim ve voze 
2/ Režim ve voze 
3/OFF – vypnuto – vždy otočte do této pozice po skončení používání 
4/ Režim udržování teploty 
5/Ohřívací režim 
6/ Sterilizace lahví – používejte max. 5-7 min, poté přístroj vypněte 
7/ Režim provozu v domácím prostředí 
8/ Oranžová kontrolka pro provoz v domácím prostředí 
 
Domácí režim x režim ve voze 
Na spodní části přístroje je přepínací tlačítko, kterým zvolíte režim doma nebo režim ve voze. 
 



 
 
Během ohřívací fáze - kromě sterilizace – při dosažení požadované teploty příslušná kontrolka zhasne. Poté vypněte přístroj ovládacím 
knoflíkem na pozici OFF. 
REŽIM „DOMA“: 

a/ Udržování teploty lahve  

b/ Rychlý ohřev kojenecké lahve nebo dětského jídla:   

1/ Nastavte přepínací tlačítko na spodní straně přístroje do pozice „DOMA“.   
2/ Ovládací knoflík by měl být v poloze OFF. 
3/ Postavte láhev na rovný a stabilní povrch. 
4/ Ujistěte se, že síťový kabel je vypojen z elektrické sítě. 
5/ Ověřte si, že není zapojen adaptér do auta. 
6/ Vložte dětskou lahev s obsahem do ohřívače. 
7/ Naplňte nerezovou nádržku 65ml vody. 
8/ Zapojte síťový kabel. 
9/ Dle obrázku 1 nastavte ovládacím knoflíkem požadovanou funkci.  
10/ Oranžová kontrolka indikuje proces ohřívání. Po jejím zhasnutí vyčkejte ještě min. 30 vteřin, než lahev s obsahem vyjmete. 
11/ Otočte ovládacím knoflíkem do polohy OFF. 
12/ Vyčkejte přibližně půl minuty, poté vylijte vodu z nerezové nádržky. 
REŽIM „STERILIZACE“: 
Varování: Při sterilizaci dětských lahví nebo příslušných doplňků se kontrolka vypne při dosažení 100°C. Při tomto nastavení se přístroj 
vypne po vypaření veškeré vody z nádržky. 
Poté, co přístroj vypnete ovládacím knoflíkem do polohy OFF, vyčkejte přibližně půl minuty, abyste předešli případnému popálení, a poté 
vodu z nádržky vylijte. 
Doporučuje se přidat 10ml vody do nádržky během používání režimu sterilizace, vzhledem k tomu, že cyklus trvá 5-7min a po vypaření 
veškeré vody se vypne.  
Po max. 5-7min přístroj vypněte do polohy OFF i v případě, že jste přidali více než 10ml vody. 
 
Režim „DOMA“: 
Teplota na číselníku          Množství vody  65ml pro ohřev lahví / jídla 
                                                                         10ml pro sterilizaci 
40°C                                        Udržování teploty pokrmu 
        Když oranžová kontrolka zhasne, vypněte přístroj do polohy OFF, vypojte jej                
                                 z elektrické sítě a vyčkejte půl minuty, poté můžete pokrm/lahev vyjmout. 
70°C                                         Rychlý ohřev 
                                                 Když oranžová kontrolka zhasne, vypněte přístroj do polohy OFF, vypojte jej                
                                    z elektrické sítě a vyčkejte půl minuty, poté můžete pokrm/lahev vyjmout. 
 
100°C                                      Používejte pouze pro sterilizaci 
        Doporučuje se přidat 10ml vody do nádržky během používání režimu  
        sterilizace, vzhledem k tomu, že cyklus trvá 5-7min a po vypaření veškeré  
        vody se vypne. I když během cyklu nedojde k vypaření veškeré vody,  
                      vypněte přístroj do polohy OFF, vypojte jej z elektrické sítě a vyčkejte půl  
                      minuty, poté můžete sterilizované lahve a doplňky vyjmout. V tomto režimu   
       se přístroj vypne po vypaření veškeré vody z nádržky. Kontrolka zhasne  
       pouze po vypnutí přístroje do polohy OFF. 
 
UPOZORNĚNÍ: Během používání přístroje v režimu „ve voze“ se čas nutný k ohřevu vody / pokrmu zhruba zdvojnásobí v porovnání 
s režimem „doma“. 
VAROVÁNÍ: K ohřevu používejte pouze nádobku a víčko dodávané s přístrojem. 

 
 



REŽIM „VE VOZE“:  
a/ Udržování teploty lahve 
b/ Rychlý ohřev kojenecké lahve nebo dětského jídla 
c/ Sterilizace    
 
Používejte tento režim pouze tehdy, pokud není vůz v pohybu. 
UPOZORNĚNÍ: Během používání přístroje v režimu „ve voze“ se čas nutný k ohřevu vody / pokrmu zhruba zdvojnásobí v porovnání 
s režimem „doma“. 

Přístroj používejte pouze s dodaným auto adaptérem.  
1/ Na spodní části přístroje zvolte přepínacím tlačítkem režim ve voze. 
2/ Ovládací knoflík by měl být v poloze OFF. 
3/ Postavte láhev na rovný a stabilní povrch. 
4/ Ujistěte se, že auto adaptér je vypojen ze zapalovače ve voze. 

5/ Zapojte adaptér, který byl dodaný společně s přístrojem do přístroje.  
6/ Vložte dětskou lahev s obsahem do ohřívače. 
7/ Naplňte nerezovou nádržku 65ml vody. 
8/ Zapojte adaptér do zapalovače. 
9/ Dle obrázku 1 nastavte ovládacím knoflíkem požadovanou funkci. 
10/ Zelená kontrolka indikuje proces ohřívání. Po jejím zhasnutí vyčkejte ještě min. 30 vteřin, než lahev s obsahem vyjmete. 
 
REŽIM STERILIZACE: 100°C: 
Při sterilizaci dětských lahví nebo příslušných doplňků se kontrolka vypne při dosažení 100°C. Při tomto nastavení se přístroj vypne po 
vypaření veškeré vody z nádržky. 
Do nádržky přidejte max. 10ml. vody. 
Po max. 5-7min přístroj vypněte do polohy OFF i v případě, že jste přidali více než 10ml vody vypojte jej z elektrické sítě a vyčkejte půl 
minuty, poté můžete sterilizované lahve a doplňky vyjmout. 
 
Čistění: Před čistěním vždy odpojte síťový kabel přístroje od elektrické sítě a ujistěte se, že přístroj již vychladl. K čistění ohřívače a 
/nebo jeho příslušenství použijte mírně vlhký hadřík a vodu, nebo mycí prostředek (neabrazivní) a odstraňte případné zbytky mléka. 
Nikdy ohřívač neponořujte do vody ani do žádné jiné kapaliny. Nepoužívejte k čistění abrazivní, agresivní prostředky ani ředidla. Tyto 
prostředky by mohly přístroj a jeho povrch poškodit.  
 
Technické údaje: 
Elektrické napětí: Režim „DOMA“ 220-240V – 50/60Hz 80W 
     Režim „AUTO“ 12 V DC – 40W 
Provozní podmínky:Teplota:10°C – 40°C, relativní vlhkost: 30-75% bez kondenzace, atm.tlak: 700-1060hPa 
Přepravní a skladovací podmínky: Teplota: 10°C – 40°C, relativní vlhkost: 5-95%, atm. tlak: 700-1060hPa 
 

 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.   
 
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.R.L., Via Massimo d´Antona n.28, 60033, 
Chiaravalle (Itálie).   
Kontakt pro ČR: joycare@e-joycare.cz 
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