
PRECAUÇÕES
1. Este produto não é um brinquedo. Por favor, mantenha-o fora do alcance das crianças.
2. Deve ser utilizado apenas por adultos com o único propósito para o qual foi 
desenvolvido.
3. Não deve ser usado com mamadeiras descartáveis.
4. O calor excessivo pode danificar a mamadeira. Comprove a temperatura a cada 5 
minutos.
5. Comprove sempre a temperatura do leite antes de dar ao bebê para evitar 
acidentes e queimaduras.
6. Antes de retirar a mamadeira desconecte o aquecedor.
7. Depois de usar, desconecte-o da fonte de alimentação. Não deixe o aquecedor 
conectado durante muito tempo se não o estiver usando.
8. Não aqueça o leite durante muito tempo, a fim de manter o leite sempre fresco.
9. Não repare o aquecedor nem troque nenhuma peça por sua conta. Contate sua loja
ou fornecedor.

Importante:
-Utilize sempre que possível bolsa térmica para transportar o alimento de 
seu filho pois a mesma garante a qualidade do leite durante o transporte.
-Só coloque a mamadeira no aquecedor próximo aos horários de consumo.
-O aquecedor de mamadeira não é indicado para conservação de 
alimentos. Os limites de temperatura de conservação de alimentos são 
abaixo de 8°C ou acima de 60°C.
-Recomenda-se aos pais desprezar por completo sobras de leite e em 
nenhuma situação guardar o leite depois de aquecido.
-Alimentos mantidos fora da temperatura poderão ter sua qualidade de 
consumo comprometida, podendo inclusive causar transtornos 
alimentares como diarréias e vômitos.
-Produto destinado apenas para líquidos.

Especificações Técnicas
Alimentação:
(Acendedor do carro): 12 V DC
Consumo: 
(Bateria do carro): 11Watts
Condições de funcionamento:
+5ºC ~ +37ºC 
Aquecimento: Máximo: 
65ºC medidos através do
termostato eletrônico integrado
Tempo de aquecimento:
Média de 1,5ºC a cada 10min.
Fusível:
2 âmperes

Faixa de
aquecimento
de 360°

Conector acendedor
para carro

Parabéns por adquirir o aquecedor de mamadeira BabyTemp Incoterm 
para o carro. Para seu uso com completa confiança e eficácia, por favor, 
leia com atenção o manual de instruções. A leitura das instruções deverá 
ser realizada antes mesmo de usá-lo pela 1ª vez.
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Com o aquecedor você também poderá manter a mamadeira quente durante um 
pequeno período de tempo. Por razões de higiene e microorganismos o leite não deve 
ser mantido quente por mais de uma hora.
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COMO USAR
1. Coloque a mamadeira dentro da faixa de aquecimento.
2. Conecte à tomada do acendedor do carro.
3. Coloque o aquecedor em um suporte de copos do carro ou use a alça para pendurá-lo 
enquanto aquece.
4. Comprove a temperatura a cada 5 minutos. Desconecte o aquecedor quando a 
mamadeira atingir a temperatura desejada. Retire sempre a mamadeira do aquecedor 
antes de dar o leite ao bebê.

OBS.: A temperatura do alimento aumenta em média 1,5ºC a cada 10min.

PARA MANTER QUENTE

LIMPEZA
Desconecte o aquecedor da tomada do acendedor do carro e deixe esfriar. Passe um 
pano úmido no aquecedor de mamadeira. Nunca o submerja em água. Uma 
exposição excessiva à água pode causar danos graves ao aquecedor.

Mantenha este instrumento em 06 primeiros meses vida.
local seguro e longe do alcance 

O leite materno é um líquido rico de crianças.
e m  g o r d u r a s ,  m i n e r a i s ,  

Todo bebê deve ser amamentado vitaminas e enzimas.
com leite materno no mínimo nos 

Resp. Técnico: Cláudio Frank Pereira da Cunha / CRQ: 05300170
PRODUTO NÃO ESTÉRIL

   O Ministério da Saúde adverte: A criança que mama no peito 
não necessita de mamadeira, bico ou chupeta. O uso de 
mamadeira, bico ou chupeta prejudica o  aleitamento materno.
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