
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHŘÍVAČ Kiinde KOZii 

A004610 

Návod k použití 

Na výrobky řady Kiinde NELZE uplatnit DOŽIVOTNÍ ZÁRUKU Babymoov. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
1. přepad 

2. ohřívací komora 

3. minuty 

4. časovač 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

Přečtěte si pečlivě tento návod a uchovejte jej pro další použití. Při používání elektrických spotřebičů 

dodržujte základní bezpečnostní opatření: 

- Dříve, než začnete používat tento přístroj, přečtěte si pečlivě tento návod k použití. 

- Před podáním jídla dítěti, vždy zkontrolujte jeho teplotu. 

- Jídlo by nemělo být ohříváno po příliš dlouhou dobu. Před krmením ověřte teplotu pokrmu. 

- Abyste se ochránili před úrazem elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, šňůru či jakékoliv jiné 

části do vody. Přístroj čistěte vlhkým hadříkem. 

- S přístrojem může manipulovat pouze dospělá osoba. 

- Zjistíte-li jakékoliv poškození přístroje, ihned jej odpojte od elektrické sítě a přestaňte jej používat. 

Opravu může provádět pouze kvalifikovaná osoba. 

- Přístroj v žádném případě nedemontujte. 

- Přístroj je určený pouze pro domácí použití. 

- Přístroj musí být umístěn na rovné a stabilní ploše, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. 

- Nepřemísťujte přístroj, pokud je v provozu nebo je-li v něm horká voda. 

- Uvnitř ohřívací komory je horká voda. 

- Po každém použití a před čištěním nechte vždy přístroj vychladnout. 

- K přístroji nepoužívejte žádná jiná příslušenství, než ta, která byla schválena výrobcem. 

- Před tím, než vyjmete elektrický kabel ze zásuvky se ujistěte, že je přístroj vypnutý (časovač na pozici 

„0“). 

- Nezapínejte přístroj, není-li v něm voda. Hladina vody musí být v ohřívací komoře na úrovni slova 

„EMPTY“ nebo vyšší. 

- Přístroj nevyžaduje předehřívání. 

- Přístroj udržujte mimo dosah dětí, hrozí nebezpečí úrazu či opaření. 

- Přístroj není hračka, nedovolte dítěti si s ním hrát. 

- Nenechávejte elektrický kabel viset z desky či ze stolu, ani jej nedívejte do blízkosti zdrojů tepla. 

- Zjistíte-li jakékoliv poškození přístroje, elektrického kabelu nebo zástrčky, přístroj v žádném případě 

nadále nepoužívejte. Obraťte se na pozáruční servis. 

- Přístroj nedávejte do blízkosti žádných zdrojů tepla, na plynové či elektrické sporáky, ani do trouby. 

- Použití prodlužovací šňůry je dovoleno pouze s pečlivých dohledem dospělé osoby a za splnění těchto 

předpokladů: 

 - elektrická třída prodlužovacího kabelu by měla odpovídat elektrickému výkonu přístroje 

 - šňůra by měla být bezpečně zajištěna, aby ji dítě nemohlo vytáhnout 

- Přístroj může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi 

nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pouze pod dohledem dospělé a zkušené osoby. 

- Elektrické a elektronické zařízení musí být shromažďováno odděleně od domácího odpadu. Nevyhazujte 

elektrická a elektronická zařízení do běžného komunálního odpadu. Ujistěte se, že jsou vyhozeny 

do tříděného sběru. 

 

Tento symbol vyznačuje, že v celé Evropské unii nesmí být tento výrobek vyhozen nebo  

smíchán s domácím odpadem, ale musí být shromažďován odděleně. 

 

MOŽNÉ PROBLÉMY 

Pokud se přístroj nezapne, nebo pokud se hladina vody při nastavení časovače nezvýší: 

- Ověřte, zda je přístroj je čistý, odvápněn a naplněný podle návodu. 

- Ověřte, zda jste přístroj zapnuli pomocí časovače na pozici „3“. 

- Pokud přístroj nefunguje správně, nepoužívejte ho a obraťte se na pozáruční servis. 

Pokud hladina vody nedosáhne až k odtokovému otvoru/přepadu: 

- Toto je v pořádku. Přístroj bude i nadále fungovat. 

- Pro rychlejší zahřátí můžete do ohřívací komory přidat malé množství vody. 

- Hladina vody by neměla dosáhnout přepadu odtoku, je-li přístroj vypnutý. Hladina vody by měla být u, 

nebo mírně nad slovem „FULL“, je-li přístroj vypnutý a v ohřívací komoře není žádná láhev ani sáček. 

Trvá-li ohřev déle, než očekáváte: 

- Ověřte, zda je přístroj čistý, odvápněn a naplněný podle návodu. 

Tiká-li časovač i když je provoz přístroje ukončen: 

- Toto je normální. Časovač tiká cca ještě 30 sekund po ukončení činnosti. 

PŘÍSTROJ NEOHŘÍVÁ 

Pokud zjistíte, že voda v přístroji stoupá a cirkuluje, ale neohřívá se, pravděpodobně to znamená, že 

přístroj byl suchý a bezpečnostní termostat se zastavil. Chcete-li jej resetovat, proveďte následující kroky: 

- odpojte přístroj od elektrické energie a vylijte vodu  

- otočte přístroj dnem vzhůru a najděte malou dírku 

- vložte tenkou špičku např. párátka nebo kancelářský klip 

přímo do otvoru (přibližně 6 mm) a jemně zatlačte, dokud 

neuslyšíte kliknutí 

- otočte přístroj, nalijte do něj vodu a dále pokračujte podle 

návodu 

Důležité: Přístroj přestane pracovat natrvalo, pokud je zapnut na sucho více než 3x! 

 



NÁVOD K POUŽITÍ 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Přístroj se bude trvale vypínat, pokud se použije příliš málo vody, nebo pokud 

je suchý. Před každým použitím postupujte pečlivě a důkladně ověřte hladinu vody. 

1. Umístěte přístroj na rovnou, stabilní plochu a zapojte jej do elektrické sítě. 

2. Nalejte 470ml vody. 

- Jakmile přidáte vodu, vyčkejte cca 5 sekund, dokud voda nenateče do nádrže. 

- Nepřelévejte! Přístroj je plný, je-li slovo „FULL“ zakryto vodou. Pokud ohříváte úzké lahve nebo sáčky, 

můžete přidat trochu více vody. 

- Před každým použitím nemusíte vodu přidávat. Voda v ohřívači vydrží cca na 5-10 použití, max. 1-2 dny. 

Hladinu vody vždy zkontrolujte a ujistěte se, že hladina vody je vyšší než slovo „EMPTY“. 

- Nezapínejte přístroj, není-li v něm umístěna žádná lahvička, sáček či jiný příkrm. 

3. Přístroj je připraven k použití. Vložte láhev, sáček nebo skleničku a nastavte časovač. 

Doporučený čas naleznete dále v návodu – viz. Rychlý přehled. 

DŮLEŽITÉ: 

Je-li přístroj ještě teplý (od předchozího použití), snižte dobu zahřívání o 30 sekund. 

- Vždy nastavte časovač na pozici "3". Chcete-li nastavit časovač na dobu kratší než 2 minuty, otočte jej na 

"3" a potom zpět na požadovaný čas. 

- Pokud se hladina vody během ohřevu nezvyšuje až k přepadu, můžete přidat trochu více vody. 

- Vždy otevřete víko a vytlačte vzduch z kojeneckých sáčků před zmrazením nebo rozmrazením. 

- Ohříváte-li v přístroji zmrzlý sáček, nastavte jej do požadované polohy. Ohřívací komora je oválná. 

- Přístroj Kozii je určen k ohřevu pokrmů uložených v lahvích, sáčcích či skleničkách. 

- Zahříváte-li pokrm v nízké nádobě (např. příkrmy), může být hladina vody nad vrchní částí nádoby. 

V takovém případě vždy nádobu uzavřete víčkem, aby nedošlo k vniknutí vody do pokrmu. 

- Některé lahve mohou během ohřívání plavat, protože hladina vody stoupá. Toto je v pořádku. 

4. Po uplynutí doby a poklesu hladiny vody je jídlo ohřáté. 

- Chcete-li přístroj zastavit ještě před uplynutím doby, otočte časovač (proti směru hodinových ručiček) na 

hodnotu "0" a počkejte, až hladina vody klesne. 

- Před vyjmutím láhve (pro zkontrolování teploty pokrmu), otočte časovač na hodnotu "0" a počkejte, až 

hladina vody klesne. 

5. Po vyjmutí ohřátého pokrmu z přístroje, jemně jej po dobu 30 sekund promíchejte, než jej dáte dítěti. 

- Pokud se Vám do ohřívací komory vylije trocha mléka nebo jiné potraviny, okamžitě ji opláchněte a 

vyčistěte podle pokynů pro čištění. 

 

 

Vždy ověřte teplotu pokrmu, než jej dáte dítěti. 

 

 

 

 

 

 

POKYNY K PLNĚNÍ 

Množství vody pravidelně kontrolujte, aby byl zásobník přístroje vždy plný. V závislosti na několika 

faktorech budete muset přidávat vodu po každých 5-10 použitích nebo každé 1-2 dny. 

- Pro dosažení nejlepších výsledků vždy přidávejte vodu podle potřeby, aby se hladina vody nacházela 

těsně nad slovem "FULL" ve spodní části ohřívací komory. 

- Voda MUSÍ být přidána ve chvíli, kdy hladina vody klesne pod slovo „EMPTY“. Přístroj ale musí být 

vypnutý. 

- Pokud se hladina vody během ohřevu nedostane do přepadového kanálu, je to v pořádku. Přístroj stále 

funguje normálně. Pokud chcete (pro rychlejší ohřev), můžete přidat trochu více vody. Naplnění nad slovo 

"FULL" bude znamenat, že se jídlo bude mírně zahřívat i poté, co se přístroj vypne (díky tomu, že teplá 

voda zůstává v kontaktu s dnem láhve nebo sáčku). 

- Ohřívací komora nemusí být plná vody. Vnitřní čerpadlo zvýší hladinu vody během ohřevu a automaticky 

se opět spustí, když se přístroj vypne, aby se minimalizovalo zbytkové vytápění po uplynutí doby. 

- Důležité: Přístroj může být po použití horký. 

 

ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ 

Je VELMI DŮLEŽITÉ přístroj pravidelně čistit a odvápňovat. 

Před čištěním vždy nastavte časovač na pozici „0“ a odpojte jej od elektrické sítě. Přístroj nepokládejte do 

vody. K čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla ani jiné abrazivní čistící prostředky. Zajistěte, aby se 

elektrický kabel nedostal do styku s vodou. 

Každé 2-3 dny (čištění): 

- Vypusťte z přístroje veškerou vodu pomocí otvoru pro odtok odpadu v horní a zadní části ohřívací 

komory. 

- Do ohřívače nalijte asi 1 šálek roztoku velmi jemného mýdla a vody a vyčkejte, až nateče do nádrže. 

Otáčejte přístrojem dokola (neotáčejte ji vzhůru nohama) a poté vylejte vodu z otvoru pro odtok vody v 

ohřívací komoře. Otřete čistou vodou. 

- Při opláchnutí dbejte na to, aby se voda vyprázdnila ze zásobníku pokaždé, když byla přidána čistá voda. 

- Otřete vnější povrch přístroje a vnitřek ohřívací komory vlhkým hadříkem nebo houbičkou spolu s velmi 

jemným roztokem tekutého mýdla. 

- Otřete čistým, vlhkým hadříkem a nechte oschnout. 

- Komoru naplňte podle pokynů k plnění. 

- Pravidelně proveďte výše uvedený postup čištění, jen namísto mýdla použijte jemný bělící roztok (1:50). 

Naplňte přístroj tímto roztokem a nechte působit po dobu 10 minut. Poté přístroj opláchněte, naplňte jej 

2 šálky čisté vody a zapněte jej na 3 minuty (bez láhve či sáčku). Poté řádně opláchněte. 

Každé 2 měsíce (odvápnění): 

BĚHEM ODVÁPŇOVÁNÍ PŘÍSTROJ NEZAPÍNEJTE, ANI HO NEZAPOJUJTE DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ. 

- Je velmi důležité, odvápňovat přístroj každé 2 měsíce, abyste zajistili správný chod přístroje. Na 

odvápnění si připravte roztok: ½ šálku bílého octa + 1 šálek studené vody. Roztok vlijte do ohřívací 

komory. Nechte působit 10-20 minut. 

- Roztok vylijte. 

- 3x opláchněte čistou vodou. 

- Při oplachování čistou vodou vždy dbejte na to, aby se voda zcela vyprázdnila. 

 

 

 



RYCHLÝ PŘEHLED 

 

Důležité!  

Pokud je v přístroji příliš málo vody nebo voda zcela chybí, přístroj se bude automaticky vypínat. 

 

 

 

Umístěte přístroj na rovnou, stabilní plochu a 

zapojte jej do elektrické sítě. 

 

 

 

Vlijte 2 šálky vody (470ml) min. do úrovně 

slova „EMPTY“. 

Počkejte cca 5 vteřin, dokud se voda nenapustí 

do nádrže. 

 

 

 

 

Vložte láhev, sáček nebo skleničku s příkrmem 

a nastavte časovač. 

Podle potřeby přidejte vodu. 

 

 

 

Po uplynutí nastaveného času a poklesu 

hladiny vody je jídlo připraveno! 

Jemně promíchejte jídlo po dobu 30 sekund, 

abyste zajistili rovnoměrnou teplotu. Vždy 

otestujte teplotu jídla před podáním dítěti. 

 

 

 

Je velmi důležité přístroj pravidelně čistit a odvápňovat! Řiďte se pokyny k údržbě a čištění. 

 

Doba ohřevu: použijte tabulku jako výchozí bod pro určení orientační doby ohřevu. Pokud je přístroj ještě 

horký (od předchozího použití), snižte dobu ohřevu o 30 sekund. 

ORIENTAČNÍ DOBA OHŘEVU (v minutách) 

* Nejrychlejší ohřátí zmrazených kojeneckých sáčků: zahřejte 5 minut, stlačte zbývající zmrzlou část do 

dolní části sáčku a pokračujte v ohřevu. 

** Ohřátí skleniček s příkrmy: doporučujeme po 5 minutách ohřevu promíchat a poté pokračovat 

v ohřevu. 

 

 

 

Upozornění: Nikdy nenechávejte dítě při krmení bez dozoru dospělé osoby. Sáčky Twist™ nepoužívejte v 

mikrovlnné troubě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na výrobky řady Kiinde NELZE uplatnit DOŽIVOTNÍ ZÁRUKU Babymoov. 

 

Distributor pro ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, www.andys.cz 


