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Ohřívač kojeneckých lahví 

Návod k obsluze 



POPIS VÝROBKU 

 

 
inteligentní        univerzální   spolehlivý 

 
automatické vypínání / pro všechny láhve / postupný a rovnoměrný ohřev 

RYCHLÝ, BEZPEČNÝ A MULTIFUNKČNÍ (mléko a potraviny) 

 

Ohřívač lahví THERMOBABY je určen k rychlému a rovnoměrnému rozmrazování a ohřívání mléka a 

dětské výživy. Teplota je nastavena uživatelem a udržuje se na konstantní úrovni tak, aby pokrm byl 

udržován v teplém stavu. THERMOBABY má funkci nastavení pro sterilizaci a je kompatibilní s většinou 

dětských lahví a nádob s dětskou výživou dostupných na trhu.  

 

 

 

Před použitím si přečtěte tyto pokyny. 

Toto zařízení nevyžaduje ke svému provozu žádné chemické látky. 

Pomocí tohoto přístroje je možno ohřívat všechny láhve a nádoby o vnějším průměru do 68 mm vyrobené 

ze skla nebo tepelně odolných plastů. 

 

 

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 

1. Toto zařízení musí být používáno pouze v souladu s tímto návodem k obsluze, a proto si tento návod 

uchovejte pro budoucí použití. 

2. Toto zařízení musí být používáno výhradně jako elektrický ohřívač lahví nebo nádob s dětskou výživou. 

Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a tudíž nebezpečné. Výrobce a prodejce nemohou být 

vedeni k odpovědnosti za škody způsobené nevhodným, nesprávným nebo nepřiměřeným používáním 

výrobku. 

3. Tento přístroj není určen k používání dětmi nebo osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo 

duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností nebo znalostí, pokud nejsou pod 

dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud od ní nedostávají pokyny ohledně 

používání přístroje.  

4. Výrobce a prodejce nemohou být vedeni k odpovědnosti za škody vzniklé na osobách, věcech nebo 

zvířatech a způsobené připojením k elektrickým instalacím, které neodpovídají bezpečnostním 

předpisům, použitím adaptéru nebo prodlužovacích kabelů, připojením k síťovým zásuvkám s napětím 

nebo frekvencí neodpovídajícím údajům uvedeným na typovém štítku zařízení, opravami nebo 

změnami provedenými uživatelem nebo nekvalifikovanými osobami. 

5. Toto zařízení bylo vyrobeno v souladu s platnými evropskými bezpečnostními normami. Aby 

nedocházelo ke snížení stupně jeho bezpečnosti, mějte vždy na paměti následující: 

- Před použitím vždy zkontrolujte neporušenost zařízení a jeho dílů a příslušenství. 

- Používejte pouze schválená příslušenství. 

- Při čištění a sterilizaci zařízení nepoužívejte bělicí, čisticí ani chemické sterilizační roztoky či tablety. 

- Zařízení je možno uvádět do provozu, pouze je-li umístěné na vodorovném, stabilním a suchém 

povrchu, mimo horkých povrchů a umyvadel, protože není chráněno před pronikáním vody. 

- Na zařízení nepokládejte žádné předměty. 

- Při provozu nelijte do přístroje vodu, pokud je připojen do síťové zásuvky. 

- Zařízení nepoužívejte bez vody. 

- Přívodní šňůra musí být vždy plně rozvinutá, aby nemohlo dojít k nebezpečnému přehřátí. Kabel 

nesmí být upravován ani měněn uživatelem. 

- Nedotýkejte se zařízení vlhkýma rukama a dbejte na to, aby nedošlo k jeho ponoření do vody. 

- Zařízení nepřemisťujte ani se jej nedotýkejte, pokud je v provozu nebo pokud je zařízení nebo voda 

v něm stále horká. 



- Při vyjímání lahví z přístroje nechejte veškerou kondenzovanou vodu odkapat zpět do tělesa 

přístroje. 

- Pokud není používán, vždy přístroj vypněte a vytáhněte jej ze síťové zásuvky. 

- Správný provoz zařízení může být ovlivněn elektromagnetickým rušením, které přesahuje limity 

uvedené v platných evropských normách. 

6.       V průběhu a na konci provozního cyklu věnujte pozornost ochraně před popálením. Voda a vnější 

povrch přístroje mohou být velmi horké. Po skončení ohřívání, případně přihřívání vyjímejte lahve a jiné 

nádoby z přístroje velmi opatrně, protože mohou být velmi horké. 

7. Přístroj má regulátor teploty, který se používá k nastavení ohřívacího cyklu na požadovanou teplotu 

(teplé mléko, jídlo, sterilizace). Nastavení na nesprávnou teplotu může způsobit poškození používané 

láhve nebo může dojít k přehřátí mléka. Při zahájení ohřevu vždy zkontrolujte nastavení teploty. 

8. Aby byla uchována čerstvost pokrmu, neohřívejte jej příliš dlouho. Z mikrobiologických a hygienických 

důvodů by dětský pokrm neměl být ohříván déle než jednu hodinu. 

9. Po skončení ohřevu a před krmením dítěte vždy zkontrolujte, zda je teplota pokrmu správná. 

10. Než budete věnovat pozornost dítěti, zařízení vypněte a odpojte od síťové zásuvky. 

11. ZAŘÍZENÍ NEČISTĚTE, DOKUD JE STÁLE HORKÉ. 

12. Po použití vždy odstraňte vodu z přístroje, vysušte a očistěte jej podle návodu k obsluze a uložte jej na 

bezpečném místě chráněném před atmosférickými vlivy. 

13. V případě poruchy nebo nefunkčnosti se okamžitě obraťte na zákaznický servis prodejce. 

 

 

 Výrobce CA-MI s.r.l. nemůže být veden k odpovědnosti za náhodné škody způsobené změnami, 

opravami nebo technickými zásahy do zařízení provedené nekvalifikovanými osobami. Pokud došlo 

k poškození jakékoli části přístroje nesprávným používáním, CA-MI s.r.l. odmítá přijmout jakoukoli 

odpovědnost. Jakýkoli neoprávněný zásah do zařízení bude mít za následek neplatnost záruky. 

 

 

 

 

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 

 

 

Nedochází k ohřívání láhve nebo nádoby s pokrmem. 

 

A. Ujistěte se, že je přístroj připojen ke zdroji napájení. 

B. Ujistěte se, že je termostat nastaven na požadovanou teplotu. 

C. Pokuste se nastavit vyšší teplotu. 

D. Do ohřevné nádoby nalejte správné množství vody tak, aby láhev nebo nádoba s pokrmem byla 

ponořena. Tím dojde k přenosu tepla přímo prostřednictvím láhve nebo nádoby. 

E. Ujistěte se, že při zapnutí přístroje se rozsvítí kontrolky napájení a ohřevu. 

 

 

  



KOMPONENTY 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

A. Krycí víčko 

B. Nádoba na pokrm 

C. Kovová ohřívací komora 

D. Hlavní těleso přístroje 

E. Regulátor teploty 

F. Základna 

1. Vypnuto 

2. Teplota 40 °C 

3. Teplota 70 °C 

4. Teplota 10 °C 

1. Těleso přístroje 

2. Nádoba na pokrm 

3. Krycí víčko 



NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

1. Před každým použitím zkontrolujte zařízení, zda funguje správně a zda 

nebylo poškozené při přepravě nebo uskladnění. Zkontrolujte zejména 

případné škody na plastovém plášti a napájecím kabelu.  

 

2.  Před prvním použitím výrobek a jeho příslušenství očistěte podle kapitoly 

týkající se ošetřování přístroje v tomto návodu k obsluze. 

 

3. Přístroj položte na rovný a stabilní povrch, mimo dosah dětí a tam, odkud nemůže být shozen nebo 

přemístěn během provozu. Přístroj naplňte odpovídajícím množstvím vody.  

Ujistěte se, že láhev neplave. Hladina vody musí být nejméně 1 cm pod 

hranou kovové ohřívací nádoby. Velikost láhve může být různá v závislosti 

na modelu a výrobci, a proto doporučujeme následující: 

- Do kovové ohřívací nádoby umístěte dětskou láhev nebo nádobu 

s jídlem, kterou chcete použít. Kovovou ohřívací nádobu naplňte vodou 

tak, aby voda dosahovala nejméně 1 cm pod hranu nádoby. 

- Pokud do nádoby nalijete vodu před vložením láhve, opatrně kontrolujte, 

aby nedošlo k vylití vody z nádoby a aby hladina vody byla nejméně 1 cm 

pod hranou kovové ohřívací nádoby. 

Pokud budete ohřívat homogenizovanou stravu, musí být hladina vody 1 cm pod hranou nádoby 

s jídlem, avšak při stejném postupu s lahví musí hladina vody v každém případě dosahovat 

maximálně 1 cm pod hranu kovové ohřívací nádoby. 

POZOR: Přístroj nepoužívejte k ohřevu potravin bez vody v ohřívací 

nádobě. Mohlo by dojít k poškození zařízení a nádoby s pokrmem. 

 

4. Pro ohřev láhve vložte láhev přímo do ohřívací nádoby. Pro ohřev sklenic 

s homogenizovanou stravou nebo nádob s malými rozměry použijte 

podložku pod láhev přiloženou k výrobku.  

 

5. Před vložením sklenice s homogenizovanou stravou sejměte její víčko. 

Nezapomeňte nalít trochu čisté vody do ohřívací nádoby (hladina vody nesmí 

dosahovat k hraně nádoby). Namísto sklenice je možno homogenizovanou 

stravu vložit do plastové nádoby a zakrýt ji víčkem.  

 

6. Zkontrolujte, zda je regulátor teploty nastaven do polohy OFF. Elektrická 

jmenovitá hodnota uvedená na typovém štítku na spodní straně přístroje musí 

odpovídat napětí sítě. Pokud tomu tak je, zapojte přívodní kabel do síťové 

zástrčky. Přístroj zapněte otočením regulátoru teploty na správné nastavení 

teploty odpovídající pokrmu, který chcete ohřívat. 

 

 POLOHA 40 °C: Navržena pro všechny pokrmy a pro nádoby z plastových 

materiálů nebo skla. Používá se k ohřevu a rozmrazování. 

POZOR: Funkci udržování teploty mléka je možno používat pouze 

s regulátorem teploty v této poloze. 

 POLOHA 70 °C: Navržena pro homogenizovanou stravu a nádoby ze skla. 

V této poloze je možno provádět velmi rychlý ohřev mléka, avšak NESMÍ se 

používat k udržování teploty, protože je při ní dosahováno velmi vysokých 

teplot. POZOR: Před krmením dítěte vždy zkontrolujte, zda teplota není příliš 

vysoká (nesmí překročit 37 °C). 

POLOHA 100 °C: Navržena pro sterilizaci malých předmětů. Předmět vložte 

do vody v ohřívací nádobě, jakmile je přivedena do varu. 

  

 

 



7. POZOR: Kontrolky na přístroji neukazují okamžik, kdy byla dosažena správná teplota mléka nebo 

pokrmu. V průběhu ohřívání dochází k rozsvěcení a zhasínání kontrolky podle regulace teploty. Po 

první době ohřevu bude kontrolka průběžně zhasínat (takže pokrm je možno ohřívat teplotou vody) a 

znovu se rozsvěcet (každé 2-3 minuty), dokud nebude dosaženo nastavené teploty. Po řádné době 

ohřevu je možno vyjmout nádobku z přístroje, pokrm promíchat, zkontrolovat jeho teplotu a podat jej 

dítěti. 

 

POZOR: Po dosažení nastavené teploty zařízení se nezastaví cyklus ohřevu, ale bude pokračovat 

v krátkých průběžných cyklech a udržovat tak teplotu pokrmu, což může zvýšit jeho teplotu o 3-5 °C 

nad nastavenou hodnotu. Pokrm tak bude neustále udržován teplý, přičemž může být umístěn 

v ohřívači nebo vždy na krátkou dobu mimo něj. 

 

POZOR: Před podání pokrmu dítěti vždy pečlivě zkontrolujte jeho teplotu. 

V každém případě se nedoporučuje překračovat délku cyklu ohřevu 40 minut. 

 

8. Jak konečná teplota pokrmu, tak doba cyklu ohřevu závisí na množství 

ohřívaného pokrmu, jeho počáteční teplotě (teplota okolí nebo chladničky), 

konzistenci směsi, poloze regulátoru teploty a na typu a velikosti nádoby 

(plastová dětská láhev, skleněná láhev, nádobky s dětskou výživou).  

 

9. DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Po dosažení požadované teploty zařízení vypněte otočením regulátoru do 

polohy OFF a vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky. 

 

10. Láhev s mlékem nebo nádobu s pokrmem vyjměte z přístroje, dejte pozor na její případnou vysokou 

teplotu, osušte ji a promíchejte její obsah. Před nakrmením dítěte vždy zkontrolujte, zda obsah není 

příliš horký. 

  

11. Po skončení cyklu ohřevu zkontrolujte, zda ohřívač vychladl, očistěte jej a uložte. Vodu z nádobky 

vylejte a vyčistěte. 

 

12. Před opětovným použitím ohřívače ponechejte topný článek vychladnout po dobu alespoň 15 minut. 

 

 

OŠETŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ  

 

 

Před čištěním vždy zařízení odpojte ze síťové zásuvky a nechejte je zcela vychladnout. 

 

1. Po skončení ohřevu vylejte znečištěnou vodu z ohřívací nádobky.  

 

2. Vnitřek vychladlého přístroje vytřete čistým a jemným hadříkem dosucha. Pokud se 

v ohřívací nádobce objeví minerální usazeniny, je možno je snadno a rychle 

odstranit roztokem vody (3/4) a octa (1/4), který nalijete do nádobky a ponecháte 2 

až 3 hodiny působit. Poté roztok vylejte a nádobku vytřete čistým a jemným 

hadříkem dosucha. 

 

3. Základnu a hlavní jednotku přístroje otřete jemnou látkou. Neomývejte je vodou a 

nepoužívejte hrubé prostředky, které by je mohly poškodit. Nádobku na pokrmy a 

víčko omyjte jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte hrubé prostředky. 

 

4. Při čištění nemyjte ohřívač lahví ve vodě. Plášť zařízení není chráněn proti 

pronikání kapalin.  

 

5. Při čištění dětských lahví CA-MI se řiďte pokyny přiloženými k zařízení. 

V případě lahví jiných značek dodržujte pokyny jejich výrobců. 

 

HODINA 



ÚDRŽBA A OPRAVY 

 

Pokud nebude zařízení pracovat správně, nebo v případě poruchy se obraťte na zákaznický servis 

společnosti CA-MI s.r.l. 

Přístroj v žádném případě neotevírejte, protože obsahuje části, které nejsou opravitelné uživatelem. 

V případě, že dojde k otevření nebo opravě zařízení, ztratí platnost záruka a odpovědnost výrobce a 

prodejce. 

 

 

 

TECHNICKÁ DATA 

 

 

MODEL: OHŘÍVAČ LAHVÍ THERMOBABY (DOMÁCÍ POUŽITÍ) 

REF. Č.: BW 100200 

JMENOVITÉ HODNOTY: 220 VAC, 50 Hz, 220 W 

HMOTNOST: 0,51 kg 

ROZMĚRY: 16 x 15 x 14,5 (v) cm 

 

 

 

 

PROVOZNÍ PODMÍNKY 

 

 

TEPLOTA MÍSTNOSTI 0 °C až 40 °C 

VLHKOST  45 až 85 % RV 

 

 

 

 

SKLADOVACÍ A PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY 

 

 

TEPLOTA MÍSTNOSTI -10 °C až 50 °C 

VLHKOST  ≤ 85 % RV 

 

 

  



 

SYMBOLY 

 

 Označení shody s evropskými směrnicemi 

 
Upozornění, přečtěte si návod k obsluze  

 
Třída izolace II 

 Stejnosměrný proud DC  

 Střídavý proud AC 

 
Uchovávejte v chladu a suchu 

 
Skladovací a konzervační teplota 

OFF Vypnuto 

 

 

VYROBENO V ČÍNĚ 

 

LIKVIDACE VÝROBKU 

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU V SOULADU SE SMĚRNICÍ ES 

2012/19/EU – WEEE: 

Tento symbol uvedený na zařízení označuje nutnost tříděného sběru elektrických a elektronických 

zařízení. Po skončení životnosti neodhazujte toto zařízení do směsného komunálního odpadu, ale 

zlikvidujte je jeho předáním ve zvláštních sběrných střediscích nacházejících se ve vaší oblasti nebo 

jeho vrácením prodejci při nákupu nového zařízení stejného typu majícího stejné funkce. Tento postup 

tříděného sběru elektrických a elektronických zařízení se provádí v souladu s evropskou politikou 

ochrany životního prostředí mající za cíl zabezpečení, ochranu a zlepšování kvality životního prostředí, 

jakož i zabránění potenciálním dopadům na lidské zdraví v důsledku přítomnosti nebezpečných látek 

v takových zařízeních nebo jejich nesprávného používání.  

Upozornění: Nesprávná likvidace elektrických a elektronických zařízení může mít za následek udělení 

sankcí. 

 

 

 

 

  



 

 

 

ZÁRUKA 

 

Tento výrobek je opatřen zárukou v délce 24 měsíců od data koupě. 

Záruka zahrnuje bezplatnou opravu nebo výměnu vadných náhradních dílů, pokud závada byla 

jednoznačně popsána zákazníkem a stanovena technickým servisem. 

Spotřební předměty nejsou předmětem záruky. 

Ze záruky jsou také vyloučeny veškeré škody způsobené nesprávným zacházením, úmyslným poškozením 

nebo nedostatečnou péčí o přístroj. 

Záruka bude neplatná v případě, že opravy a servisní zásahy nebyly prováděny technickým servisem. 

 

ZÁSADY PRO VRACENÍ A OPRAVY VÝROBKU 

NA ZÁKLADĚ NOVÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ VYŽADUJE VÝROBCE CA-MI DODRŽOVÁNÍ 

NÁSLEDUJÍCÍCH POSTUPŮ ZA ÚČELEM OCHRANY PŘÍSTROJE A BEZPEČNOSTI VŠECH OSOB, 

KTERÉ S NÍM PŘICHÁZEJÍ DO STYKU. 

 

Před vrácením přístroje k opravě JE NUTNO vnější povrchy a veškeré příslušenství pečlivě dezinfikovat 

látkou navlhčenou v roztoku denaturovaného lihu nebo chlornanu. 

Přístroj a příslušenství se poté umístí do sáčku s poznámkou popisující provedenou dezinfekci. 

Nedodržení tohoto postupu bude mít za následek vrácení přístroje zákazníkovi bez provedené opravy. 

K přístrojům vraceným k opravě MUSÍ být přiložen popis problému. 

Společnost CA-MI nebude zodpovědná za škody způsobené nesprávným používáním výrobku. Aby 

nedocházelo k těmto škodám, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. 

Pokud společnost CA-MI rozhodne o tom, že je přístroj vadný, bude výměna provedena pouze v případě, 

že k výrobku bude přiložen DOKLAD O KOUPI a ZÁRUČNÍ LIST OZNAČENÝ RAZÍTKEM. 

Společnost CA-MI nebude zodpovědná za poškozené příslušenství, které může být vyměněno na náklady 

zákazníka. 

 

 

 

 

 

 

 


