
NutriBaby – Baby Moov

Functii:
Incalzeste pana la 3 biberoane in acelasi timp
Incalzeste recipiente de mancare de toate dimensiunile
Sterilizeaza pana 3 biberoane
Gateste mancare la abur
Dezgheata alimente
Blender



Instructiuni privind siguranta
Cititi cu atentie toate instructiunile de mai jos inainte de a folosi NutriBaby
Pentru a preveni riscul curentarii, nu introduceti aparatul sau cablurile sale electrice in apa sau in alte lichide.
Folositi aparatul doar pentru a gati/incalzi/marunti/steriliza sau dezgheta. Utilizarea in orice alt scop poate fi periculoasa.
Aveti grija cand umblati cu lamele blenderului, in mod special cand le scoateti din vas, cand goliti sau cand spalati vasul.
Aparatul nu contine nicio componenta care i-ar putea folosi utilizatorului pentru reparatii. Nu demontati aparatul. 
Monitorizati aparatul cand in folositi si sunt copii in apropiere. Nu lasati aparatul la indemana copiilor.
Acest aparat este destinat uzului in interior. Nu il folositi in exterior.
Nu permiteti cablurilor electrice ale aparatului sa atarne peste capatul mesei. Nu pozitionati aparatul langa suprafete fierbinti.
Folositi aparatul pe o suprafata dreapta, stabila si uscata.
Nu pozitionati aparatul pe o suprafata fierbinte sau in apropiere de un cuptor ori aragaz, sau orice alta sursa de caldura.
Nu atingeti suprafetele fierbinti de pe aparat (incalzitorul).
Nu mutati aparatul in timpul utilizarii, cand a fost conectat la priza sau cand contine apa fierbinte.
Scoateti din priza aparatul cand nu il folositi, inainte de a-l spala sau cand in depozitati.

AVERTISMENTE
Pentru a evita orice pericol, in cazul in care cablul electric este defect/rupt, trebuie inlocuit de catre producator, service-ul post-vanzare sau de catre un electrician
calificat.
Acest aparat nu trebuie folosit de catre persoane (copii) cu capacitati fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de catre persoane neexperimentate, decat daca sunt
monitorizate de catre o persoana responsabila pentru siguranta lor, sau sunt instruite de catre acestea in vederea folosirii aparatului. Supravegheati copiii pentru a va
asigura ca nu se joaca cu aparatul.
Respectati timpii de incalzire si asigurati-va ca biberonul si continutul acestuia sunt la temperatura potrivita inainte de a hrani bebelusul.
Folositi biberoane din plastic sau sticla, care pot fi fierte sau alte recipiente rezistente la temperaturi ridicate.
Verificati intotdeauna ustensilele inainte de a le folosi cu Nutribaby.
In cazul in care aparatul nu mai functioneaza corect, va rugam sa cititi instructiunile de curatare!
Acest aparat este proiectat pentru a fi folosit in activitati domestice precum:
-bucatarii, birouri si alte medii profesionale
-gospodarii
-folosit de catre clientii hotelurilor/motelurilor

-locuri pentru servirea micului dejun

Peste tot in Uniunea Europeana, acest simbol indica faptul ca acest produs nu trebuie aruncat impreuna cu deseurile menajere, ci trebuie reciclat.

Componente
a.capac gatit
b.vas de gatit
c.tavita pentru gatit, detasabila
d.recipient pentru prepararea lichidelor
e.componenta izolare
f.rezervor apa
g.baza pentru gatit
h.capac blender
i.buton pornire blender
j.recipient blender
k.conector blender
l.ecran LCD
m.conector aparat si blender
n.spatula

Ecran LCD

Semnificatia simbolurilor functiilor

A. Incalizrea unui biberon
A1. Conectati aparatul de gatit la blender
A2. Scoateti recipientul pentru prepararea lichidelor.
A3. Puneti 60ml apa in recipient folosind marcajul de masurare de pe vasul pentru mixat (nivelul C).
A4. Scoateti tavitele de pe bolurile cu aburi.
A5. Strangeti tavitele si puneti-le la baza aparatului.
A6. Pozitionati biberoanele pe componenta de izolare de deasupra rezervorului de apa
A7. Puneti capacul
A8. Porniti folosind butonul On/Off aflat in spatele blenderului. Ecranul LCD de pe aparat se aprinde
A9.Apasati butonul “mode” o data sau de mai multe ori pentru a alege functia dorita. 
-daca doriti sa incalziti apa rece, alegeti biberonul + 
-daca doriti sa incalziti apa calduta, alegeti biberonul + 
A10. Apasati butoanele + sau – pentru a selecta cantitatea de apa ce trebuie incalzita
A11. Apasati OK pentru a pornit.
A12. La sfarsitul ciclului, o alarma va suna pentru a va informa ca biberonul este gata. Apasati OK pentru a o opri.



B. Incalzirea unui recipient cu mancare
Urmati pasii 1-5 de la functia de incalzire a biberonului.
B6. Puneti borcanul cu mancare pe componenta de izolare pentru a-l incalzi.
B7. Puneti capacul
B8. Porniti apasatnd butonul On/Off aflat pe spatele blenderului. Ecranul LCD se va aprinde.
B9. Apasati buonul “Mode” o data sau de mai multe ori pentru a allege functia dorita. 
-daca doriti sa incalziti macanre rece, alegeti borcanul + 
-daca doriti sa incalziti mancare calduta, alegeti borcanul + 
B10. Apasati OK pentru a porni

ATENTIE! Pentru a preveni riscul arsurilor, verificati intotdeauna temperatura mancarii inainte de a hrani bebelusul. Scuturati bine biberonul, apoi puneti o
picatura de lapte pe interiorul incheieturii mainii pentru a verifica temperatura.
Ciclurile pre-programate sunt bazate pe timpul mediu de incalzire a biberonului sau borcanului cu mancare. Materialul si grosimea biberonului sau dimensiunea
recipientului cu mancare pot afecta temperatura mancarii. Incalzirea mai multor biberoane odata poate influenta, de asemenea, durata incalzirii. Daca mancarea
este prea fierbinte sau prea rece, reduceti sau cresteti timpul de incalzire, folosind functia de “gatit la aburi”

Durate pre-programate pentru biberoane

Sterilizare
C1. Conectati aparatul de gatit la blender
C2. Scoateti recipientul pentru prepararea lichidelor
C3. Puneti 150 ml de apa in rezervor folosind marcajul de pe vas (nivelul B).
C4. . Scoateti tavitele de pe bolurile cu aburi.
C5. Strangeti tavitele si puneti-le la baza aparatului.
C6. Puneti biberoanele cu susul in jos pe tavita de deasupra rezervorului. Adaugati alte accesorii pe care doriti sa le mai sterilizati.
C7.Puneti capacul
C8. Porniti apasand butonul On/Off din spatele blenderului. Ecranul LCD se va aprinde.
C9.Apasati butonul “Mode” o data sau de mai multe ori pentru a alege functia dorita. Selectati simbolul de “sterilizare”.
C10. Apasati OK pentru a incepe
C11. La sfarsitul ciclului de sterilizare, o alarma va va informa ca biberoanele sunt gata. Apasati OK pentru a opri alarma.

D. Gatitul la aburi
D1. Conectati aparatul de gatit la blender.
D2. Scoateti recipientul pentru prepararea lichidelor/sucurilor.
D3. Puneti 350 ml apa in rezervor, folosind marcajul de pe vas (nivelul A).
D4. Puneti inapoi recipientul pentru sucuri, va colecta lichidele din mancare, permitandu-va sa pastrati valoarea nutritiva a acesteia.
D5. Puneti tavitele in vas, dupa cum doriti.
D6. Taiati ingredientele in cuburi mici, masurand aproximativ 15mm x 15mm si puneti-le in vasele de gatit. 
Ingredientele pot fi separate in functie de tip (legume/carne), sau durata de gatire. De exemplu, puneti cartofii, care necesita o durata de gatire relativ lunga, in
vasul de jos, si dovlecelul, care se gateste mai rapid, in vasul superior, pe care il veti adauga in timpul ciclului de gatit: legumele nu vor mai fi gatite prea mult!
Nu puneti mai mult de 400 g de mancare in fiecare vas.
Datorita tavitelor detasabile, puteti regla capacitatea conform nevoilor dvs: un vas mic (a), doua vase (b), sau un vas mare (c) scotand tavita din vasul superior. O
data ce vasele sunt la locul lor, puneti capacul
D7. Porniti apasand butonul On/Off aflat in spatele blenderului. Ecranul LCD se va aprinde.
D8. Apasati butonul “Mode” o data sau de mai multe ori pentru a alege functia dorita. Alegeti iconita de “gatit la aburi”. 
D9. Selectati durata de gatit dorita folosind butoanele + si -. Durata va depinde de tipul si cantitatea de mancare ce urmeaza sa fie gatita. Consultati tabelul.
D10. Apasati OK pentru a incepe sa gatiti.
D11. La sfarsitul ciclului, o alarma va va informa ca etapa de gatit este completa. Apasati butonul OK pentru a opri alarma. Daca doriti sa continuati gatitul,
apasati + sau – pentru a adauga minute, apoi apasati OK.
D12. Folositi manerul pentru a scoate capacul. Aveti grija sa nu va ardeti.
D13. Folositi manerele pentru a scoate vasele.
D14. Puteti gati si oua in acest aparat. Puneti ouale in suportul pentru oua aflat in tavite.

Durate de gatit:



Duratele de gatit se refera la gatitul in vasul inferior. Acesti timpi pot varia in functie de marimea bucatilor de mancare, de cantitate, spatiul gol ramas in vas, si
temperatura initiala a mancarii. Trebuie sa cresteti durata de gatit daca folositi vasul al doilea.
Pentru a gati ingrediente care necesita durate diferite de gatit, pozitionati alimentele care se fac mai greu in vasul inferior. Pe durata gatirii acestora, adaugati al
doilea vas cu alimentele care se fac mai repede.

E. Decongelare
Actionati la fel, alegand simbolul “decongelare” 

F. Folosirea blenderului
F1. Odata ce ingredientele sunt gatite, deschideti capacul si lasati mancarea sa se raceasca pentru cateva minute.
F2.Mutati mancarea gatita in vasul pentru mixare, folosind spatula. Pentru rezultate mai bune, nu mixati mai mult de 400 g de fructe sau legume, sau mai mult
de 300 g de carne/legume.
F3. Tineti recipientul folosind capatul opus al spatulei, pe post de cleste.
F4. Puneti sucurile pentru gatit in vasul pentru mixare, dozandu-le conform texturii dorite. Nu puneti mai mult de 200 ml de lichide.
F5. Puneti capacul si blocati.
F6. Blocati vasul pentru mixare pe baza. Pentru siguranta dumneavoastra, aparatul nu va functiona daca vasul nu este blocat pe baza.
F7. Folositi butonul “mode” pentru a selecta functia “mixare” de pe ecran.
F8. Mixati preparatul, apasand butonul pentru 5 secunde, apoi asteptati 5 secunde, dupa care apasati din noi 5 secunde. Nu mixati mai mult de 30 de secunde
pentru a preveni supraincalzirea. Repetati aceasta operatie de cel mult 3 ori. Va recomandam sa permiteti aparatului sa se raceasca timp de 30 de minute inainte
de a mixa din nou.

G. Alarmele
O alarma va suna daca, in timpul ciclului de gatire, rezervorul aparatului nu mai are apa: scoateti vasele de gatit la aburi si adaugati apa. Apasai OK pentru a opri
alarma, asigurandu-va ca reconectati aparatul de gatit la blender, apoi reincepeti ciclul de incalzire pentru a termina de gatit. 
O alarma va suna daca, in timpul ciclului de gatit, blenderul si aparatul de gatit nu sunt corect conectate: apasati butonul OK pentru a opri alarma, reconectati
cele doua parti si reincepeti.
O alarma va suna la sfarsitul ciclului de gatit pentru a va anunta ca acesta este complet.

H. Curatarea aparatului
H1. Scoateti aparatul din priza si asigurati-va ca este rece inainte de curatare.
ATENTIE: Baza aparatului pentru gatit si a blenderului nu trebuie spalate in masina de spalat vase.
Stergeti cupola pentru gatit din rezervor si baza vasului pentru mixare cu o carpa umeda sau un burete. Nu folositi detergenti sau substante de curatat. Lasati sa
se usuce. Nu introduceti aparatul in apa sau in orice alt lichid. Nu spalati aparatul sub jetul de apa. Nu permiteti sa intre apa la partile ce contin componente
electrice.
Nu folositi substante abrazive sau produse pentru intretinere pentru a curata deoarece ar putea afecta aparatul si suprafetele acestuia. 
Vasele de gatit, tavitele detasabile, recipientul pentru sucuri, lamele, spatula si vasul pentru mixare pot fi spalate cu ajutorul unui burete, folosind apa calda si
detergent de vase. Clatiti bine si lasati sa se usuce. Aceste elemente pot fi spalate si in masina de spalat.

Decalcifierea rezervorului de gatit

Dupa ce a fost folosit o anumita perioada de timp, pe aparat pot exista depuneri de minerale care sa il afecteze si sa il strice. Ar trebuie sa decalcifiati
recipientul pentru gatit in mod regulat (la fiecare 5 cicluri), punand 100 ml de apa calda si 100 ml de otet. Lasati asa pentru o ora sau doua (mai mult
daca este necesar), fara a conecta aparatul. Aruncati amestecul si stergeti cu o carpa uda. Pentru zonele cu apa calcaroasa, este indicat sa faceti aceasta
operatiune de igienizare cel putin o data pe luna. In caz contrar, vor aparea depuneri calcaroase, care vor impiedica functionarea normala a
sterilizatorului. 

H2. Scoateti lamele blenderului


