
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. 

 

 



UPOZORNENIE 

Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prehriatie alebo poškodenie výrobku. 

S týmto výrobkom smie manipulovať iba dospelá osoba. 

 

• UPOZORNENIE: Aby ste sa vyvarovali prípadnému nebezpečenstvu, tak v prípade akéhokoľvek poškodenia kábla ho 

ihneď vymeňte - obráťte sa na popredajný servis alebo kvalifikovaného elektrikára. 

• Vždy odpojte spotrebič od elektrickej siete, ak je ponechaný bez dozoru, počas montáže alebo pri čistení. 

• Povrch vykurovacej časti môže po použití vydávať zvyškové teplo. 

• Tento spotrebič nesmie byť obsluhovaný deťmi. 

• Udržujte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí. Osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou 

schopnosťou alebo nedostatkom skúseností môžu tento spotrebič obsluhovať iba pod dozorom skúsenej osoby. 

• Spotrebič nie je hračka, udržujte ho mimo dosahu detí. 

• Ak nie je spotrebič používaný v súlade s týmito pokynmi, môže hroziť nebezpečenstvo poranenia. 

• Ak je v prístroji príliš veľa vody, vriaca voda môže unikať. 

• DÔLEŽITÉ: Neodstraňujte veko, kým sa voda varí. 

• Zaistite, aby sa voda nevyliala na elektrickú zástrčku. 

• Tento spotrebič je určený iba pre domáce použitie a priestory, ako sú napr: 

- kuchynské priestory vyhradené pre personál obchodov, kancelárií a iné profesionálne prostredie 

- hotely, motely a iné ubytovacie zariadenia. 

• Prístroj čistite iba vlhkou handričkou. 

• Tento spotrebič nesmie byť čistený ani obsluhovaný deťmi. 

• Nezapínajte spotrebič, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo ak spotrebič nefunguje správne alebo ak bol 

akýmkoľvek spôsobom inak poškodený. Obráťte sa na autorizovaný servis, ktorý prístroj skontroluje, opraví alebo inak 

upraví. 

• Ak je napájací kábel poškodený, musí byť ihneď vymenený výrobcom, popredajným servisom alebo podobne 

kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu. 

• Elektrické a elektronické zariadenia sa skladuje oddelene od domáceho odpadu. 

Nevyhadzujte elektrické a elektronické spotrebiče do bežného odpadu. Uistite sa, že sú likvidované oddelene. 

 

Tento symbol znamená, že v celej Európskej únii nesmie byť tento 

produkt vyhodený spolu s bežným domácim odpadom, ale musí byť zbieraný oddelene. 
 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE 

PRED POUŽITÍM TOHTO PRÍSTROJA SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO POKYNY 

• Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, neponárajte prístroj ani jeho kábel do vody ani žiadnej inej tekutiny. 

• Nepoužívajte tento spotrebič na žiadny iný účel, než na ohrev a dávkovanie vody. Iné použitie môže byť nebezpečné. 

• Prístroj neobsahuje žiadne súčasti, ktoré by si užívateľ mohol sám opraviť. Prístroj v žiadnom prípade sami 

nerozoberajte. 

• Buďte veľmi obozretní keď je prístroj v prevádzke a v okolí sú deti. Prístroj udržujte mimo dosahu detí. 

• Tento prístroj je určený iba pre vnútorné použitie. Nepoužívajte ho vonku. 

• Vždy dbajte na to, aby elektrický kábel nevisel cez okraj stola alebo kuchynskej linky. Neumiestňujte prístroj do blízkosti 

zdrojov tepla. 

• Prístroj používajte vždy na rovnom, stabilnom a suchom povrchu. 

• Neklaďte prístroj na horúce miesta ani do ich blízkosti - napr. do blízkosti rúry, sporáku či iných zdrojov tepla. 

• Nedotýkajte sa horúcich povrchov prístroja (vykurovacia komora). 

• Prístrojom nepohybujte, ak je v prevádzke alebo ak obsahuje horúcu vodu. 

• Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí ani ho neumiestňujte priamo do vody. 

• Nikdy neponárajte spotrebič do vody ani do žiadnej inej kvapaliny. 
 

 



ČASTI PRÍSTROJA 

 

vieko 

 

nádrž na vodu 

 

ovládací panel 

 

 

výpust vody 

 

plášť 

 

 

základňa 

 

 

OVLÁDACÍ PANEL 

                                      NASTAVENIE TEPLOTY VODY 

                
          

               OHREV VODY NA 100 °C A AUTOMATICKÁ 

               AKTIVÁCIA VENTILÁTORA 
                 
         teplota       

         ČISTENIE PRÍSTROJA 

                    

 

zásobník vody     výber funkcie 

 

zníženie teploty     zvýšenie teploty 

ohrevu      ohrevu 

 

      ON / OFF 

       

 

 



ĎAKUJEME ZA ZAKÚPENÍ PRÍSTROJE MILKY NOW 

Milky Now je výrobok, ktorý rodičom uľahčí život: jednoduchým jedným stlačením naplní fľaštičku vodou so správnou 

teplotou. Pre vašu bezpečnosť odporúčame, aby ste si ešte pred použitím prístroja dôkladne prečítali tento návod. 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

• vstup: 220 V - 50 Hz     • maximálna kapacita: 1,1 l 

• výkon: 800 W      • doba ohrevu: 36 sekúnd ** 

 

SPUSTENIE PRÍSTROJA 

Milky Now je možné použiť pre ohrev vody do dojčenských fliaš alebo na prípravu horúcich nápojov (čaj, bylinný čaj atď.). 

 

PRED PRVÝM POUŽITÍM 

- Utrite výrobok navlhčenou handričkou (okrem elektrickej zástrčky). 

- Nalejte vodu do nádrže a spustite funkciu čistenia 

Upozornenie: elektrickú základňu nikdy neponárajte do vody. 

 

3 FUNKCIE 

     ohrev vody na požadovanú teplotu 

 
     sterilizácie vody varením 

     rýchle vychladenie vody pomocou automatického ventilátora 

 

     čistenie Milky Now 

 

   SPUSTENIE 3 FUNKCIÍ 

 

1. Zapojte prístroj do elektrickej siete. 

2. Umiestnite dojčenskú fľašu alebo nádobu pod vývod vody. 

3. Nalejte vodu do nádrže (maximálne 1,1 l). 

4. Zapnite prístroj: stlačte tlačidlo ON/OFF na dobu 1,5 sekundy          . 

    Ovládací panel sa rozsvieti. 

 

 

 

Nízka hladina vody 

Ak je hladina vod y príliš nízka, potom po stlačení tlačidla         nevytečie z výstupu vody žiadna tekutina. Ak zvolíte niektorú 

zo 3 funkcií:                              na displeji sa zobrazí "E2" alebo "E3". Do nádrže pridajte vodu a vybraný program 

reštartujte. "E2" alebo "E3" po niekoľkých sekundách zmizne. 

 



FUNKCIE 1 – NASTAVENIE TEPLOTY OHREVU A UDRŽIAVANIE TEPLOTY VODY 

 

1. Jedným stlačením tlačidla          vyberte         funkciu. 

 

 

 

 

2. Zvoľte požadovanú teplotu stláčaním tlačidiel +/-. 

Požadovaná teplota musí byť medzi 22°C a 85°C. 

Pre nastavenie teploty stlačte tlačidlá +/-. 

 

Akonáhle zvolíte požadovanú teplotu, budete počuť pípnutie. 

Akonáhle voda dosiahne požadovanú teplotu, ozve sa ďalší pípnutie. 

 

 

 

 

3. Voda je teraz horúca. Stlačením tlačidla         nalejte vodu do pripravenej dojčenskej 

fľaše, hrnčeka apod. 

- Jedným stlačením: vytečie 60ml vody. 

- Stlačením a podržaním: voda vyteká nepretržite. 

          

Upozornenie: vytekajúca voda môže byť horúca, buďte obozretní, aby ste sa 

neoparili. 

FUNKCIA UDRŽOVANIA TEPLOTY 

Táto funkcia sa spustí automaticky, akonáhle je dosiahnutá požadovaná teplota. Zostane aktívna po dobu 6 hodín, ak 

nebude zvolené nič iné. Po 6 hodinách sa zariadenie vypne a teplota vody klesne na izbovú teplotu. 

 

FUNKCIE 2 - OHREV VODY NA 100 °C 

  

1. Stlačte dvakrát tlačidlo          a vyberte funkciu             . 

2. Po zvolení funkcie sa displej rozbliká. Stláčaním +/- zvoľte         

teplotu, ktoré chcete dosiahnuť po dosiahnutí varu (medzi 22°C a     

85°C). 

Akonáhle nastavíte teplotu, budete počuť pípnutie. Voda sa 

zahrieva, kým nedosiahne bodu varu, potom sa ohrev zastaví. 

Budete počuť druhé pípnutie, aby ste vedeli, že voda dosiahla 

100°C. 

 

Potom sa voda vďaka ventilátoru začne ochladzovať, kým                                 

nedosiahne prednastavené teploty. Ozve sa posledné pípnutie. 

 



FUNKCIE 3 - JEDNODUCHÉ ČISTENIE PRÍSTROJA 

 

1. Stlačte trikrát tlačidlo          a vyberte funkciu        .   

 

2. Voda sa bude ohrievať po dobu 3 minút, potom sa ohrev zastaví. Budete 

počuť pípnutie, ktoré vás informuje, že prístroj dokončil svoj cyklus. 

 

Do nádrže môžete pridať niekoľko kvapiek citróna, aby ste uľahčili čistenie. 

Akonáhle voda dosiahne 100°C, stlačte tlačidlo         , aby ste pokropili vodu s 

citrónom do všetkých častí prístroja.   

 

3. Voda sa začne prirodzene ochladzovať. Čím teplejšie je voda, tým dlhšie bude trvať, než sa schladí na izbovú teplotu. 

4. Keď voda vychladne, vylejte ju do drezu. 

5. Zostávajúci vodu zotrite jemnou bavlnenou handričkou. 

TIP: Túto funkciu môžete použiť aj namiesto funkcie 2, ak sa vám nepáči hluk spôsobovaný ventilátorom.  

POZNÁMKA: Prirodzené ochladzovanie vody bude však trvať dlhšie. 
 

ÚDRŽBA PRÍSTROJA 

Ak si chcete zabezpečiť efektívne fungovanie prístroja Milky Now, obmedzte hromadenie vodného kameňa v nádrži a 

zaistite, aby všetky kanáliky vnútri prístroja boli čisté. Pravidelne prístroj raz týždenne čistite (v závislosti na tom, ako 

často ho používate) a tiež ak nepoužívate prístroj dva po sebe nasledujúce dni. 

• Pre dôkladné vyčistenie prístroja postupujte podľa odporúčaní pre funkciu 3. 

• Pre pravidelné čistenie spotrebiča použite funkciu 3. 

 

Čistenie vonkajšej strany Milky Now: 

- vždy odpojte prístroj z elektrickej siete a uistite sa, že je nádrž studená. 

- vonkajší plášť očistite mäkkou navlhčenou handričkou. Nechajte prirodzene uschnúť. 
 

RIEŠENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV 

PROBLÉM  MOŽNÁ PRÍČINA  RIEŠENIE 

Prístroj neohrieva 

Termostat nie je pripojený. 
Počkajte, až prístroj vychladne, a 

potom ho znova zapnite. 

Nastavená teplota je nižšia ako 

aktuálna teplota vody. 
Nastavte teplotu podľa pokynov. 

Na ovládacom paneli sa zobrazí "E2" 

alebo "E3" 
Úroveň hladiny vody je príliš nízka. Pridajte vodu. 

 

** ohriatie 0,3l vody z 20°C na 37°C 

 

Distrubútor pre ČR a SR: Andys Czech s.r.o., Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, ČR, www.andys.sk 


