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•5°C / 40°F:
Хладилна температура
•20°C / 70°F
Стайна температура

Български
Описание (фиг. 1)
1
2
3
4

Контейнер с напътствия за затопляне
Защитен капак
Капак за наливане с бутон OPEN и
пръстен CLOSE
Термос
Важно
Внимание

-

Внимавайте, термоса и контейнера може
да съдържат гореща вода и поради това
са има потенциален риск от изгаряне.
Винаги поставяйте контейнер или термоса в
контейнера преди да налете водата в него.
Външната повърхност на контейнера може
да се загрее, когато е напълнен с гореща
вода от бутилката.
Времната упоменати в напътствията за
нагряване, трябва да бъдат само като
напътствие.
Когато загрявате термос или контейнер
според времето обозначено в напътствието
за затопляне, махнете термоса или
контейнера от контейнера веднага
след като изтече определеното време.
Ако ги оставите в контейнера по-дълго,
напитката или храната може да станат
прекалено горещи.

-

Винаги проверявайте температурата на
напитката или храната преди да храните
вашето бебе.
Пазете всички части далеч от деца.
Внимание

-

-

-

Не използвайте термоса за съхранение
или пренасяне на газирани напитки.
За да избегнете бактериален растеж,
не използвайте термоса за съхранение
или пренасяне на топли напитки или
гореща бебешка храна.
Не използвайте силни почистващи
средства, разтворители или химикали,
за да почиствате термалния нагревател
за бутилки.
Не почиствайте термалния нагревател
за бутилки в миялна машина.
Не поставяйте термалния нагревател
за бутилки в стерилизатор.
Загрейте предварително термоса с вода,
за да осигурите оптимално задържане
на топлината.
Не поставяйте термалния нагревател
за бутилки в микровълнови печки или
нормални фурни.
Винаги използвайте термалния нагревател
за бутилки върху равна и топлоустойчива
повърхност.
Уверете се, че капака за наливане е добре
фиксиран, за да избегнете разливане.
Уверете се, че силиконовия пръстен на
капака за наливане е поставен и плътно
разположен, за да избегнете разливане.

Употреба на термалния нагревател
за бутилки
Подготовка за употреба
Съвет: За да запазите водата в термоса
гореща възможно по-дълго време,
затоплете предварително вътрешността
на термоса като го облеете с гореща вода,
преди да го напълните.
1 Завъртете контейнера обратно на
часовниковата стрелка (1) и го повдигнете
от термоса (2). (фиг. 2)
2 Завъртете капака за наливане обратно на
часовниковата стрелка (1) и го повдигнете
от термоса (2) (фиг. 3).
3 Налейте 500мл прясно сварена вода
в термоса. (фиг. 4)
Бележка: Не напълвайте до горе термоса,
за да избегнете разливане на гореща вода.
4 Поставете капака за наливане върху
термоса (1) и го завъртете по
часовниковата стрелка, за да го
затегнете (2). (фиг. 5)

Бележка: Уверете се, че капака за наливане
е затегнат правилно и добре.
5 Поставете контейнера отново върху
термоса (1) и го завъртете по
часовниковата стрелка, за да го
затегнете (2) (фиг. 6).
Термалния нагревател за бутилки е готов
за употреба.
Нагряване на бутилка или съд
1 Завъртете контейнера обратно на
часовниковата стрелка (1) и го махнете
от термоса (2) (фиг. 2).
2 Поставете бутилка или съд в контейнера
(фиг. 7).
3 Завъртете термоса обратно на
часовниковата стрелка (1) и го махнете
от защитния капак (2) (фиг. 8).
4 За да отворите капака за наливане,
натиснете добре върху бутона OPEN в
центъра на капака (фиг. 9).
5 Налейте гореща вода в контейнера
(фиг. 10).
Бележка: Винаги се уверете, че нивото на
водата стои под гърлото на бутилката или
съда. Не преминавайте индикатора MAX
на контейнера.

6 Поставете защитния капак на контейнера
(1) и го завъртете по часовниковата
стрелка, за да го затегнете (2).
Това осигурява бързо и удобно затопляне
на храната или напитката (фиг. 11).
7 За да затворите капака за наливане,
натиснете пърстена CLOSE (фиг. 12).
Съвет: Погледнете инструкциите за загряване,
за обозначенията за времето за загряване
(погледнете раздел 'Инструкции за загряване').
8 Внимателно махнете бутилката или съда
от контейнера и проверете температурата
на хрната или напитката.
Бележка: Проверете температурата на
напитката или храната преди да я дадете
на бебето. Ако мислите, че температурата
не е достатъчно висока, поставете бутилката
или съда обратно в контейнера и ги оставете
да се загреят за още няколко секунди.

Инструкци за загряване (фиг. 13)
Инструкциите за загряване (fig. 13) осигуряват
обозначения за времето за затопляне,
необходимо за затопляне на мляко в
термалния нагревател за бутилки.
Инструкциите за загряване са базирани на
платмасовите бутилки на Philips AVENT,
стъклените бутилки Philips AVENT и контейнерите
за съхранение на Philips AVENT, напълнени с
мляко с хладилна (5°C/40°F ) или стайна
температура (20°C/70°F), заобиколени от
гореща вода, която е била съхранявана в
термоса за 4 часа (около 80°C до 90°C/176°F
до 194°F).
Реалното време за загряване може да се
промени в зависимост от следните фактори:
Количеството на храната или напитката в
бутилката или съда.
Началната температура на храната или
напитката преди загряването.
Температурата на вода от термоса.
Материала и формата на бутилката
или съда.
Независимо дали загрявате храна или
течност. Загряване на храна с термалния
нагревател за бутилки работи по същия
начин, както когато се загрява течност,
но отнема няколко минути повече.
Разбъркайте храната и опитайте
температурата й, за да сте сигурни,
че не е гореща за бебето.

Почистване
Внимание: Никога не използвайте силни
почистващи средства, разтвори или химикали,
за да почиствате термалния нагревател
за бутилки.
Не мийте термоа в миялна машина.
1 Изпразнете контейнера и термоса след
всяка употерба.
2 Почистете контейнера и термоса с топла
вода и малко почистваща течност.
3 Изплакнете контейнера и термоса
обилно с вода.
4 За да почистите капака за наливане,
завъртете горната част обратно на
часовниковата стрелка (1),
за да я отделите от долната част (2).
Почистете двете части с топла вода и
малко почистваща течност и ги изплакнете
обилно с вода. (фиг. 14)
Бележка: Внимавайте и с двете части на
капака за наливане.
5 Оставете всички части на термалния
нагревател за бутилки да изсъхнат добре.
Гаранция и поддръжка
Ако имате нужда от информация или имате
проблем, Philips AVENT е винаги насреща,
за да ви помогне. Моля посетете уеб сайта
на Philips на www.philips.com/support.

Център за обслужване на клиенти в България
Телефон:
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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