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1. ВСТУП 
 
Вітаємо Вас із покупкою Wamry travel, практичного автомобільного підігрівача для дитячих 
пляшечок і баночок з дитячим харчуванням. Перш ніж користуватися цим пристроєм, уважно 
ознайомтеся з усіма інструкціями в цьому посібнику. Зберігайте його для подальшого 
використання, оскільки він містить важливу інформацію.  
Деякі функції, описані в цьому посібнику, можуть бути змінені виробником без попереднього 
повідомлення. 
 
2. КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 
- 1 автомобільний підігрівач для дитячих пляшечок (в комплекті з перехідником) 
- 1 посібник користувача та гарантія 
 
3.  ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ 
 
При використанні електроприладів необхідно ЗАВЖДИ дотримуватися основних запобіжних 
заходів з метою зменшення ризику пожежі, ураження електричним струмом або нанесення 
фізичних або тілесних ушкоджень: 
- Ніколи не занурюйте прилад або з'єднувальний кабель в воду або інші рідини. 
- Використовуйте виріб тільки для підігріву пляшечки для молока або скляного посуду з готовою 
їжею. 
- Не відходьте від приладу під час його використання. 
- Ремонт виробу може проводитися тільки кваліфікованим технічним персоналом. 
- Не використовуйте поблизу дітей або тварин. 
- Не використовуйте прилад з видимими ушкодженнями. 
- Підігрівач призначений для використання тільки в транспортних засобах. 
- Підігрівач може експлуатуватися тільки при напрузі 12 вольт постійного струму. 
- Цей прилад не іграшка, не дозволяйте дітям гратися з ним. 
 
ВАЖЛИВО: Повідомляємо вам, що зміни і модифікації по відношенню до приладу, які виконані 
не сервісним центром MINILAND в Україні, не покриваються гарантією на прилад. 
 
 
4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ 
 
Автомобільний підігрівач для дитячих пляшечок є ідеальним рішенням для тривалих 
автомобільних поїздок- Ви легко зможете нагріти посуд з дитячою їжею з використанням 
практичного з'єднувального пристрою для прикурювача. У Warmy Travel передбачена функція 
захисту від перегріву за допомогою вбудованого електронного термостата. 
Автомобільний підігрівач підходить тільки для підключення до прикурювача автомобілю на 12 
вольт постійного струму. Забороняється використовувати підігрівач будь-яким іншим способом. В 
іншому випадку прилад може бути пошкоджено або він може вийти з ладу. 
 
 
 
 



ОПИС ДЕТАЛЕЙ: 
1. Верхня ручка 
2. Герметичний шар 
3. Нагрівальна стрічка 
4. Зовнішня кишеня 
5. Автомобільний адаптер 
 

 
 
 
5. ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ 
Для того, щоб нагріти молоко або дитячу їжу виконайте наступні кроки: 
1. Відкрийте механічну застібку (2) підігрівача і вставте закриту пляшечку з молоком або посуд з 
дитячим харчуванням в отвір так, щоб нагрівальна стрічка повністю оточувала пляшечку / посуд. 
2. Закрийте механічну застібку (2) і вставте штепсель з'єднувального пристрою (4) в гніздо 
автомобільного прикурювача. З'єднувальний пристрій знаходиться у зовнішній кишені (3) Warmy 
Travel. 
3. Прилад автоматично нагрівається після приєднання без необхідності натискання будь-яких 
кнопок. 
4. Приблизно через 30 хвилин перевірте, чи достатньо нагрілося молоко або дитяче харчування. 
Якщо температура недостатня, продовжуйте нагрівання посуду або пляшечки до необхідної 
температури. Завжди перевіряйте, чи приблизно через кожні 5 хвилин нагрівання. 
 
Примітка при перевірці температури 
- Оптимальна температура для напоїв і продуктів становить приблизно 37 °C (98 °F). 
- Важливо! При нагріванні скляний посуд і пляшечки зазвичай нагріваються сильніше ніж їх вміст. 
Таким чином, завжди перевіряйте температуру вмісту посуду, перш ніж дати вашій дитині 
пляшечку з молоком або дитяче харчування. Якщо молоко / дитяче харчування 
перегрілися, зачекайте кілька хвилин. 
 
6. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Перед чищенням прилад слід від'єднати від інших компонентів. Не використовуйте агресивні 
миючі засоби. 
Зніміть нагрівальну стрічку (7) і очистіть герметичний і водонепроникний матеріал (6) за 
допомогою вологої тканини. 
У разі виникнення будь-якої несправності звертайтеся в сервісний центр MINILAND. 
Ми не несемо відповідальності за пошкодження, викликані неправильним зверненням, 
неналежним використанням, зносом. Ми зберігаємо за собою право вносити технічні модифікації. 
 
7. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
- Температура нагрівання: макс. 65 ° C ПО  вбудованому електронному термостату 
- Час нагрівання: в середньому від 30 до 40 хвилин 
- З'єднувальний пристрій для прикурювача: 12 вольт постійного струму, 11 Вт, 800-1000 мА макс. 
 



8. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ ПРИЛАДУ  
• Пам'ятайте, що до утилізації приладу необхідно підходити відповідально  
• Не викидайте товари, на яких нанесена піктограма, що зображає сміттєвий контейнер, разом з 
побутовими відходами.   
• Для забезпечення збору та належної переробки даних виробів їх слід здавати на спеціалізовані 
пункти прийому. З метою утилізації також можна звернутися в компанію або магазин, де був 
придбаний продукт. 

 

 
 
 


