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ТЕМПЕРАТУРА НА ХРАНАТА ПРЕДИ ЗАТОПЛЯНЕ*
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BG Philips AVENT Express Bottle и Baby Food Warmer
Моля, отделете 5 минути, за да
прочетете цялата листовка преди
да използвате вашите Express Bottle
и Baby Food Warmer за пръв път и
я запазете за бъдещи справки.
Express Bottle и Baby Food Warmer ви
позволяват да затопляте всички
AVENT Airflex бутилки за храна, както
и бурканчета и консерви с бебешка
храна, безопасно и бързо. Express
Bottle и Baby Food Warmer не са
предназначени за съхранение на
течности или храна топли, тъй като
витамините може да бъдат
унищожени. Скоростта, с която
нагревателя загрява млякото или
храната, зависи от размера на
бутилката или съда и първоначалната
температура на млякотоили храната
(напр. стайна температура 20°C или
от хладилник 5°C). Схема 2 ви дава
насоки за относителното време на
затопляне. Винаги изпробвайте
температурата преди хранене.
Следващите напътствия са за
относителната температура,
която може да достигне водата*
заобикаляща съда.
Това не е ръководство за затопляне
на течност или храна!
Настройка
1
2
3

Относителна температура на
водата*, заобикаляща съда
35 – 45°C
45 – 75 °C
75 – 85 °C

Съдържание
a)
b)
c)
d)
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Кошница
Нагряващо тяло
Бутон за настройки
Бебешка бутилка за храна и
бебешка лъжица

Инструкции за употреба
За Airflex бутилки за хранене
1) Уврете се, че кошницата е на
мястото си в нагревателя.
2) Поставете сглобената, пълна
бутилка в нагревателя.
3) За125ml/4oz Airflex бутилки,
напълнете нагревателя с вода,
точно над нивото на млякото в
бутилката.
4) За по-големи Airflex бутилки
(260ml/9oz), напълнете
нагревателя до 15 мм (1/2 инч)
под ръба на нагревателя.
5) Не позволявайте нивото на водата
да бъде над гърлото на бутилката
или да се разлива от ръба на
нагревателя.
6) Свържете системата и я включете
в контакта. Завъртете бутона за
настройки на настройка 3.
7) Светлината ще светне, за да
обозначи, че нагревателя работи.
8) По време на процеса на
затопляне, светлината ще се
включва и изключва, за да покаже,
че водата около бутилката е
загрята до максималната
температура на настройката.
9) Винаги опитвайте храната и когато
достигне желаната температура,
я махнете незабавно.
10) Разклатете внимателно бутилката
и проверете температурата на
млякото, като капнете няколко
капки на китката си, преди да
нахраните бебето.
11) Внимавайте да не прегреете
млякото.
Внимание: моля погледнете
означенията за времето на схема 2.
Внимание: кошницата може да се
извади когато нагрявате.
AVENT Magic Cup и други марки
бутилки.
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За буркани и консерви с бебешка
храна
1) Уврете се, че кошницата е на
мястото си в нагревателя.
2) Махнете капака и поставете
буркана или консервата в
нагревателя.
3) Напълнете нагревателя с вода
до 15 мм (1/2 инч) под горната
част на буркана/консервата.
4) Свържете системата и
я включете в контакта.
Завъртете бутона за настройки
на настройка 3.
5) Продължете със стъпки 7-9 от
по-горе.
6) Нагревателя ще работи по
същия начин като при бутилките
за хранене. Внимавайте когато
изваждате буркана или
консервата, тъй като те, и
водата около тях, ще са горещи.
7) За малки буркани/консерви,
може да намерите за полезно
да поставите затягащ пръстен
от AVENT Airflex бутилка, под
буркана/консервата, преди да
добавите водата, за да извадите
контейнера лесно.
8) Разбъркайте храната и
опитайте с лъжица на вас,
за да сте сигурни, че не е
прекалено гореща за вашето
бебе.
9) Внимавайте да не прегреете
храната.
Внимание: моля погледнете
означенията за времето на
схема 2.

Грижи за нагревателя
Изключете от контакта и го оставете
да се охлади преди почистването.
Извадете кошницата и избършете
отвътре и отвън само с влажна кърпа,
като така нагревателя ще изглежда
като нов. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ
АБРАЗИВНИ ПОЧИСТВАЩИ
ПРЕПАРАТИ. Може да е полезно да
използвате предварително сварена
или филтрирана вода в нагревателя,
за да намалите отлагането на
котлен камък.

Премахване на котлен
камък
Трябва да премахвате котления камък
от Express Bottle и Baby Food Warmer
на всеки четири седмици, за да сте
сигурни, че ще продължи работи
100 % ефективно.
ИЛИ:
Смесете едно пакетче лимонена
киселина (10g) с 200мл/7oz вода.
Уверете се, че кошницата е на
мястото си и налейте разтвора в
нагревателя. Загрейте за 10 минути
на настройка 3. След 10 минути,
изключете нагревателя от контакта
и го оставете за 30 минути.
Излейте разтвора и изплакнете
нагревателя с чешмяна вода.
Лимонена киселина може да
намерите в повечето аптеки и
чрез потребителския център на
Philips AVENT.
ИЛИ
Налейте 50мл/2oz оцет (бял) смесен
със 100мл/4oz студена вода в
нагревателя (с поставена кошница).
Оставете в системата докато
котления камък се разтвори.
Изпразнете системата и измийте
добре.
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BG Philips AVENT Express Bottle и Baby Food Warmer
Внимание!

Лъжица

Express Bottle и Baby Food Warmer
е снабден с формован щепсел
без вложка. Захранващия кабел
на уреда НЕ МОЖЕ да се подменя.
Ако кабела се повреди, уреда трябва
да се изхвърли.
Осигурения кабел не трябва да се
използва за други уреди и други
кабели не трябва да се използват за
Express Bottle и Baby Food Warmer.
Продукта е произведен в съответствие
с изискванията за радио смущенията
и ЕЕС директива 89/336/EEC.

• Предназначена за деца на
6+ месеца.
• Леко извити лъжици, предназначени
за малки усти и нежни венци.
• Дълга дръжка - лесен захват,
употреба и почистване.
• С форма за по-лесно хранене,
без разливане.
Предупреждение за безопасността
на децата и здравето!
Преди първата употреба, почистете
продукта. Безопасна употреба в
миялна машина. Стерилизирайте
като използвайте стерилизатор с
пара на Philips AVENT или варете
продължение на 5 минути.
Преди всяка употреба, разглеждайте
продукта. Изхвърлете го при първи
признаци на повреда или проблем.
Не оставяйте на слънчева светлина
когато не го използвайте или за
по-дълъг период от препоръчания
на топлина или в стерилизиращ
разтвор, тъй като може да отслаби
продукта. Винаги използвайте този
продукт под наблюдение на възрастен.
Винаги проверявайте температурата
на храната преди хранене.

• Когато се използва, нагревателя
съдържа гореща вода.
• Винаги поставяйте съда в
нагревателя преди да добавите
водата.
• Уверете се, че водата е добавена
преди да включите системата.
• Ако храната бъде оставена в
нагревателя, температурата ще
продължи да се покачва, когато
термостата се включва/изключва,
докато нагревателя е включен към
мрежата.
• Винаги опитвайте храната и когато
достигне желаната температура,
я махнете незабавно.
• Винаги изключвайте от контакта
след всяка употреба, за да
изключите нагревателя за бутилки.
• НИКОГА НЕ ПОТАПЯЙТЕ ВЪВ
ВОДА.
• Уреда в предназначен за употреба
от отговорни лица, пазете от малки
деца и хора с увреждания.
• Уреда не е предназначен за
употреба от лица (включително
деца) с намалени физически,
сетивни или умствени способности,
или липса на опит или познания,
освен ако не бъдат наблюдавани
или обучени относно употребата на
уреда от лице отговорно за тяхната
безопасност.
• Децата трябва да бъдат
наблюдавани, за да сте сигурни,
че не си играят с уреда.
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Гаранция
Philips AVENT дава гаранция,
за Express Bottle и Baby Food Warmer,
за повреди в рамките на дванадесет
месеца от датата на закупуване,
като при възникването им ще бъде
подменен без допълнително
заплащане. Моля, върнете го на
представителя, от който е закупен.
Моля пазете касовата бележка,
като доказателство за покупката,
едновременно с бележка за мястото
и датата на закупуване.
За да бъде валидна гаранцията,
обърнете внимание на следните неща:
• Express Bottle и Baby Food Warmer
трябва да се използва според
инструкциите в листовката и
да бъде включен към подходящ
източник на напрежение.
• Искането за подмяна не трябва да
бъде в резултат на инцидент,
грешна употреба, мръсотия,
небрежност или нормално
износване. Това не оказва влияние
върху законните ви права.
Philips AVENT е тук, за да помогне
BG: 02 / 491 62 74
цената на разговора е в зависимост от
използвания (мобилен) тарифен план
email:
чрез страницата за поддръжка
на адрес
www.philips.bg
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