
 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A001117 

A001124 

A001127 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 

 

UPOZORNENIE: pred použitím prístroja Nutribaby+ / XL si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. 

 

• Dbajte, aby prístroj aj elektrická šnúra neboli ponorené  • Prístroj je určený iba na použitie v interiéri.  

vo vode či iné tekutiny. Zabránite tim riziku prebíjaniu.  Nepoužívajte ho vonku. 

• Nepoužívajte prístroj na iné účely než je varenie / ohrev / • Dbajte, aby prívodná šnúra nepresahovala pracovnú 

mixovanie / sterilizácie / rozmrazovanie. Použitie k iným   plochu, na ktoré prístroj užívate a aby nebol v blízkosti 

účelom môže byť nebezpečné.    tepelného zdroja. 

• Pri manipulácii s nožmi mixéra buďte veľmi opatrní, najmä  • Používajte ho na rovnej, stabilnej a suchej ploše. 

pri vyprázdňovanie mixéra, vybratie nožov a ich umývanie. • Nestavajte prístroj na horúce plochy alebo do 

• Prístroj neobsahuje žiadnu súčiastku, ktorú môže  blizkosti plynovej rúry či spaľovača alebo do blizkosti 

spotrebiteľ opraviť. Nesnažte sa prístroj rozmontovať.  iného zdroja tepla. 

• Prístroj nenechávajte v dosahu detí. Pri práci s prístrojom • Nedotýkajte sa horúcich častí prístroja (varná 

 dbajte na bezpečnosť detí.    nádoba). 

• Pred umytím prístroj vypojte z elektrickej sieste.  • Nepremiestňujte prístroj pokiaľ je v chode či je 

Nenechávajte prístroj zapojený, ak ho nepoužívate.   zapojený do elektrickej siete alebo je v ňom horúca voda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNENIE 

• UPOZORNENIE: v prípade poškodenia prívodného • Prístroj je určený len pre použitie v domácnosti 

kábla je  nutné ho nechať vymeniť u výrobca alebo  či v iných podobných zariadeniach, ako sú napríklad: 

prostredníctvom popredajného servisu.   - kuchynské kúty pre zamestnancov predajní, 

Zabránite tím prípadnému nebezpečenstvu.   kancelárií na iných pracovísk, 

• Prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so - poľnohospodárske usadlosti, 

zníženými mentálnymi či fyzickými schopnosťami, alebo  - používanie klientov, ktorí sú ubytovaní v hoteloch,  

osobami, ktoré nemajú patričné skúsenosti či vedomosti.  moteloch iných ubytovacích zariadeniach, 

Tieto osoby môžu prístroj používať iba v prípade, keď  - používanie v hotelových izbách je podobných 

im boli poskytnuté potrebne inštrukcie o použitiu  ubytovacích priestoroch. 

alebo za asistencie osoby zodpovedné za ich bezpečnosť.  • Elektronická zariadenia musia byť odstránená do 

 Je nutné zamedziť hraniu detí s prístrojom.   triedeného odpadu. Nevyhadzujte elektronická 

• Dodržujte čas ohrevu. Než začnete kŕmiť dieťa overte,  zariadenie do komunálneho netriedeného odpadu. 

či má dojčenská fľaša a jej obsah správnu teplotu.   • Tento symbol používaný v Európskom 

• Používajte iba umelohmotné alebo sklenené fľaše alebo   společenstvu uvádza, že výrobok nesmí byť 

iné tepelné odolné nádoby, ktoré môžu prejsť varom.   vyhodený do domáceho netriedeného  

• Skontrolujte všetky pomôcky než je použijete s   odpadu, ale iba do triedeného zberného  

prístrojom Nutribaby+  / XL.     odpadu. 

 

 

 

 

ZLOŽENIE 

1. Jednotka pre varenie v pare   2.5. +/- Šípky pre voľbu 

1.1. Zásobník vody a vykurovacia jednotka  2.6. Funkcia mixovania 

1.2. Izolačná doštička    2.7. Funkcia sterilizovania 

1.3. Nádoba na zachytenú vodu z varenie  2.8. Funkcia rozmrazovania 

1.4. Kos na varenie v pare (x 2)   2.9. Funkcia ohrievania pre poháre s detskou výživou 

1.5. Odnímateľný podnos pre varenie (x 2)  2.10. Funkcia ohrievania pre dojčenské fľaše 

1.6. Otvor pre vypúšťanie pary   2.11. Funkcia varenie v pare 

1.7. Viečko jednotky pre varenie v pare  2.12. Potvrdenie funkcie „OK“ 

2.13 Zobrazenie rýchlosti mixovania 

2. Kontrolný panel 

2.1. Upozornenie na nutnosť odvápnenia  3. Mixovacia jednotka 

2.2. Upozornenie na hladinu vody   3.1. Odnímateľný mixovací nôž 

2.3. Displej času a množstva   3.2. Mixovací džbán 

2.4. Voľba teploty: izbová teplota / chladné   3.3. Vieko mixéra 

(len pre funkciu ohrievanie)   3.4. Spinač mixovanie 

 

VARENIE V PARE A ROZMRAZOVANIE 

 

1. Zvoľte funkciu  2. Zvoľte požadovaný                3. Stlačte tlačidlo OK. 

varenie v pare.  čas varenie                 Ozve sa zapípanie, 

   pomoci šipiek.                časovač bliká. 

                    Alarm Vás informuje, 

                 keď je jedlo hotové. 

 

 

 

- Vyberte nádobu na vodu zachytenú z varenie (1.3.) a nalejte vodu do zásobníka (1.1.), tak aby dosiahla izolačné doštičky (1.2.) 

(350ml max). 

- Vráťte späť nádobu na zachytenú vodu z varenie: bude sa v nej zhromažďovať šťava z jedla, čo vám umožní zachovať jeho 

nutričnú hodnotu. 

- Umiestnite podnosy (1.5.) do kose (1.4.) podľa potreby. 

- Nakrájajte prísady na kocky s rozmermi približne 1,5cm x 1,5cm umiestnite je do košov pre varenie v pare. Nedávajte viac ako 

400g potravín do každého koše. 

- Nasaďte vieko (1.7.) na hornú časť s otvorom pre vypúšťanie pary vzadu. 

- Zapnite pomoci            prepínača ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ v hornej časti kontrolného panelu. 

- Zvoľte funkciu varenie v pare          . 

- Zvoľte čas varenie pomoci šipiek. Čas bude závisieť na druhu a množstva jedla, ktoré si prajete variť. Riaďte sa tabuľkou času 

varenie. 

- Stlačte tlačidlo OK. Časovač bliká, ozve sa zapípanie. 

  Zvuk alarmu Vás bude Informovať, že je jedlo hotové. 

  Stlačte OK pre vypnutie alarmu. Ak si prajete ďalej variť, stlačte šipky, aby ste pridali minúty, potom stlačte tlačidlo    

  OK pre štart. 

- Pri skladaní vika a košov pre varenie v pare používajte držadlá. Dajte pozor, aby ste sa nepopálili!  
- Dobrú chuť! 

 

Rady a tipy 

1. Prísady môžu byť rozdelené podľa typu (zelenina/mäso) alebo času vrenie. Príklad: dajte zemiaky, ktoré vyžadujú pomerne 

dlhý čas varenie, do spodného kose a cukety do horného kose, pretože sa varí rýchlejšie. Už nikdy prevarená zelenina! 

2. Vďaka odnímateľným podnosům môžete prispôsobiť kapacítu. 1 malý kôš, 2 kôše, 1 veľký kôš vďaka vybratí prostredného 

podnosu.     



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


