Handleiding

A3 Soozly® elektrische kruik
Deze handleiding bevat belangrijke informatie; s.v.p. zorgvuldig lezen
vóór gebruik en bewaren voor toekomstige raadpleging.
Let op! Het niet naleven van alle veiligheidsinstructies kan letsels veroorzaken.
LET OP!
• Controleer de Soozly® kruik en het bijgeleverde snoer met lader vóór gebruik
op beschadigingen; neem het apparaat
niet in gebruik als een beschadiging
zichtbaar is en neem contact op met uw
leverancier.
• Gebruik alleen de bijgeleverde lader om
de Soozly® kruik op te warmen.
• Gebruik de Soozly® kruik niet als kruik
tijdens het opwarmen.
• Het opwarmsysteem is afgesteld op
65°C. Gebruik de Soozly® kruik nooit
zonder de bijgeleverde kruikenzak.
• Breng de Soozly® kruik niet in contact
met scherpe voorwerpen of warmtebronnen en dompel hem niet onder in
een vloeistof. De Soozly® kruik kan niet
gereinigd worden in een wasmachine.
Indien de Soozly® kruik gereinigd moet
worden gebruik dan een enigszins vochtige doek.
• Zorg dat uw handen droog zijn bij het
aansluiten en verwijderen van het oplaadsnoer.
• Laat de Soozly® kruik afkoelen alvorens
hem op te bergen.
GEBRUIK
1.	Plaats de Soozly® kruikop een gladde en
vlakke ondergrond.
2.	Draai de beschermkap naar rechts of
links om de aansluiting in de Soozly®
kruik vrij te maken.
3. Sluit het oplaadsnoer aan op de Soozly®
kruik en steek vervolgens de stekker van
het snoer in een stopcontact (220 Volt).

4.	Tijdens het opwarmen brandt het lampje van de aansluiting op de Soozly®
kruik; als het lampje dooft is de Soozly®
kruik gereed voor gebruik.
5.	Neem eerst de stekker uit het stopcontact en ontkoppel dan de aansluiting op
de Soozly® kruik.
6. Sluit de beschermkap op de Soozly®
kruik.
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN
Lees vóór gebruik de instructies aandachtig.
• Dit product is bestemd voor huishoudelijk gebruik en is géén medisch hulpmiddel. Bij gezondheidsklachten dient u een
arts te raadplegen.
• Gebruik de Soozly® kruik niet als deze
niet met vloeistof is gevuld, lekt of beschadigd is. Gebruik alleen het bijgeleverde aansluitsnoer en plaats de Soozly®
kruik op een vlakke ondergrond tijdens
het verwarmen.
• Als de temperatuur ongeveer 65° C
bedraagt wordt de stroomtoevoer automatisch uitgeschakeld om oververhitting
te voorkomen. Het oplaadsnoer van de
Soozly® is voorzien van een beveiliging
die de stroom uitschakelt indien de
Soozly® te ver opzwelt of uitzet. Gebruik
in dat geval de Soozly® niet meer en
neem contact op met uw leverancier.
• Gebruik de Soozly® niet zonder kruikenzak en zorg voor voldoende ruimte
tussen je kindje en de kruik (ong. 10
cm) Laat het product volledig afkoelen
alvorens het opnieuw te verwarmen.

• De Soozly® kan gebruikt worden door
kinderen met een leeftijd vanaf 8 jaar
mits onder toezicht of mits ze aanwijzingen ontvangen hebben over het
veilig gebruik van het apparaat en de
betrokken gevaren begrijpen. De door
de gebruiker uit te voeren handelingen
voor reiniging en onderhoud dienen
niet door kinderen verricht te worden,
tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder
toezicht handelen. Houd de Soozly®
en diens snoer buiten het bereik van
kinderen onder de leeftijd van 8 jaar.
De Soozly® kan worden gebruikt door
personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of geestelijke vermogens of
met gebrek aan ervaring en kennis mits
ze onder toezicht staan of aanwijzingen
ontvangen hebben over het veilig gebruik van het apparaat en de betrokken
gevaren begrijpen.
• Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen.
• Trek altijd de stekker uit het stopcontact
indien de Soozly® onbeheerd blijft en
tijdens montage, demontage en schoonmaak van het apparaat.
• Verwijder altijd de lader na het opwarmen.
• Maak de Soozly® kruik nooit open.
• Oefen geen druk uit op de Soozly®. Ga
er niet op staan of zitten.
• Verwarm de Soozly® op geen enkele
andere wijze dan door middel van het
bijgeleverde snoer. De Soozly® is niet
geschikt om in een magnetron of oven te
verwarmen.
• Dompel de Soozly®niet onder in water of
een andere vloeistof.
• Gebruik de Soozly®alleen met droge
handen en niet in een vochtige ruimte
als b.v. een badkamer.
• Controleer altijd de temperatuur voor
gebruik.

• Probeer de Soozly® nooit zelf te repareren maar neem contact op met
uw leverancier indien u een defect of
beschadiging constateert.
• Bewaar deze handleiding op een veilige
plaats voor later gebruik.
ONDERHOUD
• Was het product niet in een wasmachine
of dompel het niet volledig onder in
water. Verwijder altijd het snoer voordat
u het product reinigt.
• Reinig het product niet voordat het is
afgekoeld tot op kamertemperatuur.
• Reinig de set met een vochtige doek.
Wrijf zachtjes met de vochtige doek over
het oppervlak en herhaal zo vaak als nodig is. Laat het product volledig drogen
voor u het opnieuw gebruikt.
• Technische specificatie : 400 W, AC
220 - 230 V / 50
OPBERGEN
Berg het product op een droge, veilige
plaats op buiten het bereik van kinderen.
GARANTIE
De garantietermijn voor de werking en
evt. defecte onderdelen van het product
bedraagt 5 jaar en gaat in op de dag van
aankoop. Bewaar daarom uw aankoopnota zorgvuldig.

EISEN
• Dit product is ontwikkeld en wordt
geproduceerd conform de huidige Europese eisen voor dergelijke producten.
• Getest en goedgekeurd door SGS.
• Kijk op www.a3babyenkids.nl voor aanvullende informatie met betrekking tot
de eisen.
Dit product wordt geproduceerd
in China
Dit product wordt geïmporteerd
en verkocht in Nederland door:
A3 Baby & Kids
De Steenmaat 1
7783 DE Gramsbergen
Nederland
info@a3babyenkids.nl
www.a3babyenkids.nl
Tel. 0031 (0)524561740

WEEE INSTRUCTIES
Dit apparaat mag aan het eind van de
levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Houd dit
apparaat gescheiden van andere soorten
afval en lever het in bij een verzamelpunt
voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Hiermee voorkomt
u mogelijke schade aan het milieu en de
menselijke gezondheid als gevolg van
het ongecontroleerd afvoeren van afval.
Neemt u contact op met uw gemeente om
te informeren hoe en waar u afgedankte
apparaten kunt inleveren voor milieuvriendelijk hergebruik.

Elektrische
Warmwaterkruik

