
NUV051170 Digitální ohřívač home 

Návod k použití 

Obsah balení 

A. Tělo ohřívačky 

B. Kroužek 

C. Košík na lahvičky a skleničky 

D. Sterilizační poklop 

E. Odnímatelný kabel 

 

Důležité bezpečnostní pokyny 

Uchovejte tento návod pro budoucí nahlédnutí 

• Ohřívačku používejte pouze uvnitř. NIKDY ne používejte ohřívačku venku. 

• Ujistěte se, že napětí je shodné s napětím v zásuvce. 

• Vždy nejprve přidejte vodu, než ohřívačku zapnete. 

• Ohřívačku používejte mimo dosah dětí. Skladujte ohřívačku na bezpečném místě mimo dosah dětí. 

• Po dokončení používání ohřívačky se ujistěte, že jste ji vypli a vytáhli ze zásuvky a poté ji suchou 
umístěte na bezpečné místo pro skladování. Udržujte mimo dosah dětí. Mějte na paměti, že okolí 
ohřívací části může být po každém použití nějakou chvilku horké. 

• Neponořujte jakékoliv části do vody, abyste se vyhnuli poranění. 

• Následujte ohřívací pokyny, aby se zajistilo bezpečí dítěte během krmení. 

• Nepoužívejte pokud je nějaká část zničená. Pokud zaznamenáte poruchu či poničení u nové ohřívačky, 
ihned ji navraťte prodejci.  

• Používejte pouze originální příslušenství.  
Zákaznický servis 

• Pokud zaznamenáte jakýkoli problém s ohřívačkou 1161/1165, neprodleně kontaktujte zařízení, kde 
jste ohřívačku koupili.  

 

Ovládací panel 

 

 
 

Zapnuto/vypnuto        Start/časovač            Minus     Menu          Plus 

 

 
                                  Časovač                                  
 

                                                                                                                         Sterilizace a rychlý ohřev 
 Ohřev dětských lahví 
      

 

 Jemné rozmrazování     Ohřev dětského jídla 

Kontrolka 
Kontrolka se rozsvítí, když se ohřívačka zapne, nebo pokud běží cyklus. 
Kontrolka bude nepřetržitě blikat po uplynutí cyklu. 
Kontrolka 2 krát blikne, když dojde voda, a potom se ohřívačka sama automaticky vypne. 
 



Zvuk pípnutí 
Pípnutí uslyšíte pokud: 
Zapojíte ohřívačku do sítě. 
Stisknete jakékoli tlačítko 
Pokud program/cyklus začne, uslyšíte pípnutí 2 krát 
Pokud program/cyklus skončí, uslyšíte pípnutí 3 krát 
Pokud dojde voda, uslyšíte dlouhé pípnutí, trvající 2 sekundy 
 
Průvodce nastavením 
Tyto instrukce by měly být brány pouze jako orientační během používání ohřívačky. Je zde mnoho proměnných 
a faktorů, jako velikost lahve, okolní teplota, počáteční teplota jídla, která může ovlivnit zamýšlený výkon 
zařízení. Může být nezbytné upravení těchto pokynů. Před zahájením krmení dítěte vždy vyzkoušejte teplotu 
jídla. 
 
Teplota zmíněná v tabulce níže odkazuje na počáteční teplotu mléka. 
UPOZORNĚNÍ 
Zkontrolujte teplotu tekutiny před zahájením krmení dítěte. 
 

 
 Ohřev jídla 

 

Počáteční 
teplota 

20°C 5°C 

 

Objem lahve 
Čas ohřevu 
(min:sec) 

Potřeba vody 
(ml) 

Čas ohřevu 
(min:sec) 

Potřeba vody 
(ml) 

Bez 
sterilizačního 

víčka 

80g 6:50 50 8:15 60 

120g 8:30 
70 

10:05 
80 

160g 9:40 10:55 

Se 
sterilizačním 

víčkem 
  8:00 70 8:00 70 

 

 

 

 

Nastavení zařízení 
1. Před použitím ohřívačky se ujistěte, že zásuvka má správné napájení. 
2. Ohřívačka musí být používána mimo dosah dětí. Umístěte ohřívačku na stabilní povrch. 
3. Zapojte kabel do elektrické zásuvky. 
4. Pro zapnutí ohřívačky zvolte jednu z následujících funkcí viz. OVLÁDÁNÍ v tomto manuálu 

 
UPOZORNĚNÍ 
- toto zařízení je pouze pro domácí použití, za žádných okolností nepoužívejte venku 
- vždy se vyhněte přetékání vody, jakmile je lahev uvnitř 



- vždy používejte ohřívačku pouze když je uvnitř voda 
- opakované ohřívání jídla se nedoporučuje  

 
OVLÁDÁNÍ 
Následujte tabulky v sekci Ohřívací pokyny. 
 
Ohřívání dětských lahví 

1. Vložte košík na lahve a kroužek 
2. Naplňte nádržku vodou. Nepřeplňujte. 
3. Umístěte lahev do ohřívačky. 
4. Zapojte ohřívačku do zásuvky. Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Na displeji se ukáže ikonka lahve, číslice 0:00 a 

zapne se kontrolka. Funkce 1 bude výchozí funkcí. Číslice začnou po 1 sekundě blikat, aby se mohl nastavit čas 
pomocí tlačítek +/- (30sekund každým stlačením a 1min dlouhým stlačením až do 40min). Pokud nebude probíhat po 
dobu 30 sekund žádná akce, ohřívačka se automaticky vypne. 

5. Jakmile bude časovač nastavený, stiskněte tlačítko START. Po ukončení cyklu ohřívačka 3 krát pípne, poté se přepne 
automaticky do módu udržování teploty. 

6. Vypněte ohřívačku stisknutím tlačítka zapnout/vypnout, pokud nepotřebujete funkci udržování teploty. 
 
MÓD AUTOMATICKÉHO UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY 
Na konci cyklu kontrolka nepřetržitě bliká a ukazuje ikonku lahvičky a číslici !37!. Jakmile teplota klesne o cca 3°C, ohřívačka 
přestane blikat a začne znovu ohřívání. Automatické ohřívání pojede nepřetržitě, dokud nebude ohřívačka vypnuta ručně nebo 
dokud nedojde voda. 
 
Ohřev skleniček s jídlem 

1. Vložte košík na lahve a kroužek 
2. Naplňte nádobku vodou tak, jak je doporučeno. Nepřeplňujte. 
3. Umístěte skleničku do ohřívačky. 
4. Zapojte ohřívačku do zásuvky. Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Pro zvolení Fuknce 3, stiskněte MENU tlačítko 

dvakrát, na ohřívačce se ukáže ikonka GENTLE a přednastavený čas 00:30* bude blikat. Pro nastavení času stiskněte 
tlačítko +/- (každé stisknutí pro 10 minut, dlouhé stisknutí pro 30 minut až do 3 hodin) 

5. Jakmile bude čas nastavený, stiskněte tlačítko START. Po ukončení cyklu ohřívačka 3 krát pípne a automaticky se 
vypne. 

POZNÁMKA 
Číslice na displeji se pro tuto fuknci změní z MIN:SEC na HOD:MIN, např. 30 minut bude zobrazeno jako 00:30 a 3 hodiny jako 
3:00. 
 
Rychlé ohřívání 

1. Vložte košík na lahve a kroužek 
2. Naplňte nádobku vodou tak, jak je doporučeno. Nepřeplňujte. 
3. Umístěte skleničku do ohřívačky. 
4. Zapojte ohřívačku do zásuvky. Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Pro zvolení Funkce 4, stiskněte třikrát MENU 

tlačítko, ohřívačka ukáže ikonku páry a přednastavený čas 8:00 bude blikat. Pro nastavení času stiskněte tlačítko +/-  
(každé stisknutí pro 30 sekund, dlouhé stisknutí pro 1 minutu až do 20 minut). 

5. Jakmile bude čas nastavený, stiskněte tlačítko START. Po ukončení cyklu ohřívačka 3 krát pípne a automaticky se 
vypne. 
 
POZNÁMKA 
Když je ohřívačka zapnutá ve Funkci 4, tak po opětovném stisknutí tlačítka MENU se vrátí zpět na Funkci 1. 
 
 
OBECNÉ POZNÁMKY 
Paměť 
Tato ohřívačka je vybavena paměťovou funkcí. Pokud po vypnutí opět zapnete, ohřívačka ukáže Funkci 1 a bude si 
pamatovat poslední nastavený čas. Paměťová funkce trvá po dobu 12 hodin po vytažení ze zásuvky. 
 
Po sobě jdoucí cykly 
Tato ohřívačka je navržena tak, aby byly bezpečně umožněné po sobě jdoucí cykly, aniž by se muselo čekat na 
ochlazení ohřívací části. 
 
Přátelský k živinám v kojeneckém mléku 
Ohřívačka je navržena pro šetrný ohřev mléka, aby se zabránilo přehřívání a zachovaly se všechny živiny v mléku. 



 
 
 

SK - NUV051170 Digitální ohřívač home 
Návod na použitie 
 
Obsah balenia 
A. Telo Ohrievačky 
B. Krúžok 
C. Košík na fľašky a poháre 
D. Sterilizačný poklop 
E. Odnímateľný kábel 
 
 
Dôležité bezpečnostné pokyny 
Uchovajte tento návod pre budúce nahliadnutie 
• Ohrievač používajte iba vo vnútri. NIKDY nie používajte ohrievačka vonku. 
• Uistite sa, že napätie je zhodné s napätím v zásuvke. 
• Vždy najprv pridajte vodu, než Ohrievač zapnete. 
• Ohrievač používajte mimo dosahu detí. Skladujte ohrievač na bezpečnom mieste mimo dosahu detí. 
• Po dokončení používaní Ohrievačka sa uistite, že ste ju vypli a vytiahli zo zásuvky a potom ju suchú umiestnite na bezpečné 
miesto pre skladovanie. Udržujte mimo dosahu detí. Majte na pamäti, že okolie ohrievacie časti môže byť po každom použití 
nejakú chvíľku horúce. 
• Neponárajte akejkoľvek časti do vody, aby ste sa vyhli poraneniu. 
• Nasledujte ohrievacie pokyny, aby sa zabezpečilo bezpečie dieťaťa počas kŕmenia. 
• Nepoužívajte ak je nejaká časť zničená. Pokiaľ zaznamenáte poruchu či zničeniu u novej Ohrievačka, ihneď ju vráťte 
predajcovi. 
• Používajte len originálne príslušenstvo. 
Zákaznícky servis 
• Ak spozorujete akýkoľvek problém s Ohrievačka 1161/1165, bezodkladne kontaktujte zariadenie, kde ste Ohrievač kúpili. 

 
 

Ovládací panel 

 

 

    Zapnutí/Vypnutí                  Štart  Minus  Menu  Plus 

 

  
                                  Časovač                                  
 

                                                                                                                         Sterilizácia a rýchly ohrev 
 Ohrev detských fliaš 

      

 

 Jemné rozmrazovanie     Ohrev detského jedla 

 

 

Kontrolka 
Kontrolka sa rozsvieti, keď sa ohrievačka zapne, alebo ak beží cyklus. 



Kontrolka bude nepretržite blikať po uplynutí cyklu. 
Kontrolka 2 krát blikne, keď dôjde voda, a potom sa ohrievačka sama automaticky vypne. 
 
Zvuk pípnutia 
Pípnutie počujete ak: 
Zapojíte Ohrievač do siete. 
Stlačíte akékoľvek tlačidlo 
Ak program / cyklus začne, budete počuť pípnutie 2 krát 
Ak program / cyklus skončí, budete počuť pípnutie 3 krát 
Pokiaľ dôjde voda, budete počuť dlhé pípnutie, trvajúci 2 sekundy 
 
Sprievodca nastavením 
Tieto inštrukcie by mali byť brané iba ako orientačný počas používania ohrievačka. Je tu veľa premenných a 
faktorov, ako veľkosť fľaše, okolitá teplota, počiatočné teplota jedla, ktorá môže ovplyvniť zamýšľaný výkon 
zariadenia. Môže byť nevyhnutné upravenie týchto pokynov. Pred začatím kŕmenie dieťaťa vždy vyskúšajte 
teplotu jedla. 
 
Teplota uvedená v tabuľke nižšie odkazuje na počiatočnú teplotu mlieka. 
UPOZORNENIE 
Skontrolujte teplotu tekutiny pred začatím kŕmenia dieťaťa. 
 

 
 Ohrev jedla 

 

Počiatočná 
teplota 

20°C 5°C 

 

Objem fľaše 
Čas ohrevu 
(min:sec) 

Potreba 
vody (ml) 

Čas ohrevu 
(min:sec) 

Potreba vody 
(ml) 

Bez 
sterilizačného 

viečka 

80g 6:50 50 8:15 60 

120g 8:30 
70 

10:05 
80 

160g 9:40 10:55 

So 
sterilizačným 

viečkom 
  8:00 70 8:00 70 

 
 

 
 

Nastavenie zariadenia 
1. Pred použitím Ohrievačka sa uistite, že zásuvka má správne napájanie. 
2. Ohrievač musí byť používaná mimo dosahu detí. Umiestnite ohrievač na stabilný povrch. 
3. Zapojte kábel do elektrickej zásuvky. 
4. Pre zapnutie ohrievačka zvoľte jednu z nasledujúcich funkcií viď. OVLÁDANIE v tomto manuáli 
 
UPOZORNENIE 
- toto zariadenie je len pre domáce použitie, za žiadnych okolností nepoužívajte vonku 



- vždy sa vyhnite pretekaniu vody, akonáhle je fľaša vnútri 
- vždy používajte Ohrievač iba keď je vnútri voda 
- opakované ohrievanie jedla sa neodporúča 
 
OVLÁDANIE 
Nasledujte tabuľky v sekcii Ohrievacie pokyny. 
 
Ohrievanie detských fliaš 
1. Vložte košík na fľaše a krúžok 
2. Naplňte nádržku vodou. Nepreplňujte. 
3. Umiestnite fľašu do ohrievačka. 
4. Zapojte Ohrievač do zásuvky. Stlačte tlačidlo pre zapnutie / vypnutie. Na displeji sa ukáže ikonka fľaše, číslice 0:00 a zapne 
sa kontrolka. Funkcia 1 bude predvolený funkcií. Číslice začnú po 1 sekunde blikať, aby sa mohol nastaviť čas pomocou 
tlačidiel +/- (30sekúnd každým stlačením a 1min dlhým stlačením až do 40min). Pokiaľ nebude prebiehať po dobu 30 sekúnd 
žiadna akcia, ohrievačka sa automaticky vypne. 
5. Keď sa časovač nastavený, stlačte tlačidlo START. Po ukončení cyklu ohrievačka 3 krát pípne, potom sa prepne automaticky 
do módu udržiavania teploty. 
6. Vypnite Ohrievač stlačením tlačidla zapnúť / vypnúť, ak nepotrebujete funkciu udržiavanie teploty. 
 
MÓD AUTOMATICKÉHO UDRŽIAVANIE TEPLOTY 
Na konci cyklu kontrolka nepretržite bliká a ukazuje ikonku fľaštičky a číslicu! 37 !. Akonáhle teplota klesne o cca 3 ° C, 
ohrievačka prestane blikať a začne znovu ohrievanie. Automatické ohrievanie pôjde nepretržite, kým nebude ohrievačka 
vypnutá ručne alebo kým nedôjde voda. 
 
Ohřev skleniček s jídlem 

1. Vložte košík na lahve a kroužek 
2. Naplňte nádobku vodou tak, jak je doporučeno. Nepřeplňujte. 
3. Umístěte skleničku do ohřívačky. 
4. Zapojte ohřívačku do zásuvky. Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Pro zvolení Fuknce 3, stiskněte MENU tlačítko 

dvakrát, na ohřívačce se ukáže ikonka GENTLE a přednastavený čas 00:30* bude blikat. Pro nastavení času stiskněte 
tlačítko +/- (každé stisknutí pro 10 minut, dlouhé stisknutí pro 30 minut až do 3 hodin) 

5. Jakmile bude čas nastavený, stiskněte tlačítko START. Po ukončení cyklu ohřívačka 3 krát pípne a automaticky se 
vypne. 

POZNÁMKA 
Číslice na displeji se pro tuto fuknci změní z MIN:SEC na HOD:MIN, např. 30 minut bude zobrazeno jako 00:30 a 3 hodiny jako 
3:00. 
 
Rychlé ohřívání 

1. Vložte košík na lahve a kroužek 
2. Naplňte nádobku vodou tak, jak je doporučeno. Nepřeplňujte. 
3. Umístěte skleničku do ohřívačky. 
4. Zapojte ohřívačku do zásuvky. Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí. Pro zvolení Funkce 4, stiskněte třikrát MENU 

tlačítko, ohřívačka ukáže ikonku páry a přednastavený čas 8:00 bude blikat. Pro nastavení času stiskněte tlačítko +/-  
(každé stisknutí pro 30 sekund, dlouhé stisknutí pro 1 minutu až do 20 minut). 

5. Jakmile bude čas nastavený, stiskněte tlačítko START. Po ukončení cyklu ohřívačka 3 krát pípne a automaticky se 
vypne. 
 
POZNÁMKA 
Když je ohřívačka zapnutá ve Funkci 4, tak po opětovném stisknutí tlačítka MENU se vrátí zpět na Funkci 1. 

 
OBECNÉ POZNÁMKY 
Paměť 
Tato ohřívačka je vybavena paměťovou funkcí. Pokud po vypnutí opět zapnete, ohřívačka ukáže Funkci 1 a bude si 
pamatovat poslední nastavený čas. Paměťová funkce trvá po dobu 12 hodin po vytažení ze zásuvky. 
 
Po sobě jdoucí cykly 
Tato ohřívačka je navržena tak, aby byly bezpečně umožněné po sobě jdoucí cykly, aniž by se muselo čekat na 
ochlazení ohřívací části. 
 
Přátelský k živinám v kojeneckém mléku 
Ohřívačka je navržena pro šetrný ohřev mléka, aby se zabránilo přehřívání a zachovaly se všechny živiny v mléku. 


