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Svarīgi

Pirms pudelītes sildītāja lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet 
to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk�

Bīstami!
 - Neiegremdējiet vadu, kontaktdakšu vai ierīci ūdenī vai jebkādā 

citā šķidrumā�
Brīdinājums!
 - Lietojiet ierīci tikai iekštelpās�
 - Neļaujiet strāvas vadam karāties pāri galda vai darba virsmas 

malai� Lieko vadu var uzglabāt pudelīšu sildītāja pamatnē�
 - Neglabājiet elektrības vadu tuvu karstām virsmām�
 - Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektrotīkla sienas 

kontaktrozetei� Vienmēr pārliecinieties, vai kontaktdakša ir 
stingri ievietota sienas kontaktrozetē�

 - Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz 
ierīces pamatnes norādītais spriegums atbilst elektrotīkla 
spriegumam jūsu mājās�

 - Ja nepieciešams izmantot pagarinātāju, pārliecinieties, vai tas 
ir iezemēts pagarinātājs ar nominālo strāvas stiprumu vismaz 
13 ampēri�

 - Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāta tās kontaktdakša, elektrības 
vads vai pati ierīce� Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no 
bīstamām situācijām, jums tas jānomaina Philips pilnvarotā 
servisa centrā vai pie līdzīgi kvalificētam personām� 

 - Nenovietojiet ierīci uz vai blakus gāzes vai elektriskajai plītij, kā 
arī nelieciet to sakarsētā cepeškrāsnī�

 - Šīs ierīces var izmantot personas ar ierobežotām fiziskajām, 
sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un 
zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par 
drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo 
bīstamību�

 - Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni�
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 - Šo ierīci var lietot bērni no 3 gadu vecuma, ja tiek nodrošināta 
uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un 
panākta izpratne par iespējamo bīstamību Ierīces tīrīšanu un 
apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien tie nav vecāki par 8 gadiem 
un netiek uzraudzīti� Novietojiet ierīci un tās strāvas vadu vietā, 
kur tai nevar piekļūt par 3 gadiem jaunāki bērni�

 - Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci�
 - Neuzšļakstiet ūdeni uz kontaktdakšas�
 - Izmantojiet ierīci tikai atbilstoši lietotāja rokasgrāmatai, lai 

novērstu potenciālas traumas�
 - Neveiciet iepriekšēju ierīces uzkarsēšanu�
 - Vienmēr pirms ūdens pievienošanas ievietojiet pudelīšu 

sildītājā pilnībā noslēgtu pudelīti ar vāciņu�
 - Pirms pudelīšu sildītāja ieslēgšanas noteikti pievienojiet ūdeni�
 - Karsts ūdens var izraisīt nopietnus apdegumus� Ja pudelīšu 

sildītājā ir karsts ūdens, ievērojiet piesardzību�
 - Pieejamās ierīces virsmas var kļūt karstas lietošanas laikā un 

pēc lietošanas izstaro atlikušo siltumu�
 - Nepārvietojiet ierīci, ja tajā ir karsts ūdens�
 - Kad ēdiens vai piens ir sasilis līdz nepieciešamajai 

temperatūrai, izņemiet pudelīti vai trauku no pudelīšu 
sildītāja� Ja ēdienu vai pienu atstāj pudelīšu sildītājā, ēdiena 
temperatūra paaugstinās�

 - Vienmēr pārbaudiet pārtikas temperatūru pirms bērna 
barošanas� Uzmanīgi sakratiet pudelīti un pārbaudiet, 
uzpilinot dažus pilienus plaukstas pamatnes iekšpusē�
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Ievērībai
 - Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un līdzīgos 

apstākļos, piemēram: fermās, viesu mājās, darbinieku virtuvē 
veikalā, birojā vai citā darba vidē; klientu apkalpošanai 
viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās vidēs�

 - Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, kad tā netiek lietota�
 - Sildelementa virsma pēc lietošanas var būt karsta�
 - Pirms tīrīšanas ļaujiet ierīcei atdzist� 
 - Ievērojiet atkaļķošanas instrukcijas, lai novērstu bojājumus�
 - Nemēģiniet paši atvērt vai labot ierīci� Sazinieties ar 

Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (skatiet 
www.philips.com/support)� 

 - Ēdiens nav jākarsē pārāk ilgi�
Izlaides datuma kods GGNN atrodas pudelīšu sildītāja pamatnē vada nodalījumā�

Elektromagnētiskie lauki (EMF)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz 
elektromagnētisko lauku iedarbību�
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Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips Avent! Lai pilnībā izmantotu Philips Avent 
piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē www.philips.com/welcome�
Ar šo pudelītes sildītāju varat ātri uzsildīt visas Philips Avent barošanas pudelītes un piena/
pārtikas traukus, kā arī citas zīdaiņa pārtikas burciņas�
Piezīme� Philips Avent krūts piena maisiņus un Philips Avent 60 ml pudelītes nevar izmantot 
šajā pudelītes sildītājā�

Pudelītes sildītāja izmantošana

Produkta pārskats

Pudeles sildītājs

Indikators

Iestatīšanas poga

Siltuma uzturēšanas 
iestatījums 

1� piena ātrās 
uzsildīšanas iestatījumsAtkausēšanas 

iestatījums Pārtikas uzsildīšanas 
iestatījums

Izslēgšanas 
iestatījums

2� piena ātrās 
uzsildīšanas iestatījums
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Iestatījumu izskaidrojums

Pudelītes sildītājs ir izslēgts un lampiņa nedeg� Visos pārējos iestatījumos 
ierīce ir ieslēgta un lampiņa deg�

Izvēlieties šo iestatījumu, ja vēlaties ātri sasildīt piena pudelīti, kurā ir no 
60 ml līdz 330 ml piena istabas temperatūrā (22 °C), vai kurā ir no 60 ml līdz 
240 ml piena aukstā temperatūrā (5 °C)�
Pēc uzsildīšanas līdz nepieciešamajai temperatūrai pudelīte tūlīt jāizņem, 
citādi piens tiks pārkarsēts�
Izvēlieties šo iestatījumu, ja vēlaties ātri sasildīt piena pudelīti, kurā ir no 
270 ml līdz 330 ml piena aukstā temperatūrā (5 °C)�
Pēc uzsildīšanas līdz nepieciešamajai temperatūrai pudelīte tūlīt jāizņem, 
citādi piens tiks pārkarsēts�

Izvēlieties šo iestatījumu, ja vēlaties uzsildīt trauku / burciņu ar zīdaiņa 
pārtiku�

Šis iestatījums sasilda pienu lēnāk un pēc tam saglabā to siltu� 

Atkausējiet pudelīti / trauku ar pienu / zīdaiņa pārtiku līdz šķidram 
stāvoklim� Netiek veikta karsēšana�
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Pudelītes sildītāja izmantošana ar ātro piena uzsildīšanas iestatījumu

1 Ievietojiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā� Ievietojiet pudelīti pudelītes 
sildītājā� 

2 Uzpildiet pudelītes sildītāju ar dzeramo ūdeni līdz piena līmenim pudelītē� Ja ir 
liels piena daudzums, maksimālais ūdens līmenis ir aptuveni 1 cm zem pudelītes 
sildītāja augšmalas� Precīzs ūdens līmenis nodrošina pareizu sildīšanas rezultātu�

1 cm

3 Izvēlieties nepieciešamo iestatījumu atkarībā no piena daudzuma� Skatiet ātrās 
sildīšanas tabulu šīs nodaļas beigās, lai uzzinātu, cik ilgi piens jāsilda izvēlētajā 
iestatījumā�

Piezīme

• Piena sildīšanas ātrums ir atkarīgs no uzsildāmā piena daudzuma un sākotnējās temperatūras, t� i�, 
telpas temperatūras (22 °C) vai ledusskapja temperatūras (5 °C)�
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4 Pēc iestatījuma izvēles iedegas oranžā lampiņa� Tas norāda, ka pudelītes sildītājs ir 
ieslēgts�

 

Piezīme

• Sildīšanas laikā piens vienmērīgi cirkulē un uzsilst�

5 Skatiet ātrās sildīšanas uzziņu tabulu, lai uzzinātu piena uzsildīšanai 
nepieciešamo laiku� Pēc tam, kad ir pagājis ātrās uzsildīšanas uzziņu tabulā 
norādītais laiks, izņemiet barošanas pudelīti vai pagrieziet pogu pozīcijā 
“Saglabāt siltu”, lai piens būtu silts atbilstošajā temperatūrā�

     

Padoms

• Ja piens nav pietiekami silts, ievietojiet pudelīti atpakaļ ierīcē uz maksimāli 30 sekundēm papildu 
sildīšanai� Piens būs mazliet siltāks, taču netiks pārkarsēts� 

Ievērībai

• Ja atstājat pudelīti sildītājā ilgāk nekā norādīts iestatījumu tabulā, piens var pārkarst�
• Ja pārkarsējat krūts pienu, tiek zaudētas vērtīgās barības vielas un vitamīni�
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6 Pirms mazuļa barošanas vienmēr pārbaudiet piena temperatūru� Viegli sakratiet 
pudelīti vai piena glabāšanas trauku un pārbaudiet piena temperatūru, uzpilinot 
dažas piles uz plaukstas locītavas�

 

7 Pagrieziet pogu atpakaļ pozīcijā Izslēgts�

 

Ievērībai

• Pabeidzot piena / mazuļu pārtikas sildīšanu, ūdens pudeles sildītājā var būt karsts� Ievērojiet 
piesardzību, jo karstais ūdens var izraisīt nopietnus apdegumus� 

• Ja slēdzis netiek pagriezts atpakaļ vai izslēgtā pozīcijā, ūdens turpina uzsilt un sasniedz ļoti augstu 
temperatūru�

Ātrās sildīšanas uzziņu tabula

ml

22°C 5°C 5°C

60 – <150 ml 2–3 min 5–6 min -

150 – <210 ml 3–4 min 6–7 min -

210 – <270 ml 4–5 min 7–9 min -

270 – 330 ml 5–6 min - 8–10 min



- 11 -

Piezīme

• Norādītie sildīšanas laiki ir noteikti, ņemot vērā Philips Avent Natural un Anti-colic polipropilēna 
pudelītēm nepieciešamos laikus� Ņemiet vērā, ka sasilšanas laiki Philips Avent Anti-colic 
polipropilēna pudelītēm ar AirFree vārstu un dabiskā stikla pudelītēm atšķiras no šīm norādēm� 
Papildus pudelītes veidam un materiālam sasilšanas laiku var ietekmēt arī tādas īpašības kā satura 
biezums� Tāpēc lielāka piena daudzuma uzsildīšanai var būt nepieciešams mazāk laika�

• Pārtika vai piens jums var šķist vēsi, taču jaundzimušajam šāda temperatūra ir ļoti patīkama�

Pudelītes sildītāja izmantošana, lai uzsildītu zīdaiņa pārtiku

1 Veiciet tās pašas darbības, kas norādītas iepriekšējā nodaļā� 
2 Sildīšanas laikā noteikti maisiet zīdaiņa pārtiku, jo tā netiek maisīta automātiski� 

Uzmanieties, lai neapdedzinātu pirkstus, maisīšanas laikā turot rokās trauku vai 
burciņu�

  
Pēc uzsildīšanas pārbaudiet zīdaiņa pārtiku ar karotīti, lai pārbaudītu, vai tā nav pārāk 
karsta� Ja zīdaiņa pārtika nav pietiekami silta, ievietojiet trauku atpakaļ pudelītes sildītājā un 
uzsildiet zīdaiņa pārtiku līdz nepieciešamajai temperatūrai�

Piezīme

• Ņemot vērā zīdaiņa pārtikas daudzveidību, stingri ieteicams nepārtraukti maisīt un uzmanīt 
zīdaiņa pārtiku, lai iegūtu optimālu rezultātu�

• Zīdaiņa pārtikas lielās daudzveidības dēļ nav iespējams norādīt zīdaiņa pārtikas sildīšanas laikus�
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Siltuma uzturēšanas iestatījuma izmantošana, lai uzsildītu pienu 

1 Ievietojiet kontaktdakšu sienas kontaktligzdā� Ievietojiet pudelīti vai trauku 
pudelītes sildītājā�

        

2 Uzpildiet pudelītes sildītāju ar dzeramo ūdeni līdz piena līmenim pudelītē/traukā� 
Ja ir liels piena daudzums, maksimālais ūdens līmenis ir aptuveni 1 cm zem 
pudelītes sildītāja augšmalas�

1 cm

1 cm

3 Atlasiet siltuma saglabāšanas pozīciju�

 
Izmantojot šo iestatījumu, varat uzsildīt pienu lēnām un uzturēt to siltu vēlamajā 
temperatūrā� Piemēram, lai uzsildītu pudelīti ar 120 ml piena no istabas temperatūras, 
nepieciešamas aptuveni 15–20 minūtes� Sildīšanas laiks var būt ilgāks vai ātrāks atkarībā no 
piena daudzuma un sākuma temperatūras� 
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Piezīme

• Philips Avent iesaka barot mazuli iespējami drīz pēc piena uzsildīšanas� Ieteicams vēlreiz nesildīt 
pienu pēc tā atkārtotas atdzišanas�

• Pirms mazuļa barošanas vienmēr pārbaudiet piena temperatūru�

4 Pagrieziet pogu atpakaļ izslēgtā pozīcijā, kad pudelīte/trauks ir izņemts no 
pudelītes sildītāja�

 

Pudelītes sildītāja izmantošana ar atkausēšanas iestatījumu

1 Iespraudiet ierīces kontaktdakšu sienas ligzdā� Ievietojiet pudelīti vai trauku 
pudelītes sildītājā�

       

2 Uzpildiet pudelītes sildītāju ar dzeramo ūdeni līdz piena/zīdaiņa pārtikas līmenim 
pudelītē/traukā� Ja ir liels piena/zīdaiņa pārtikas daudzums, maksimālais ūdens 
līmenis ir aptuveni 1 cm zem pudelītes sildītāja augšmalas�

1 cm
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1 cm

3 Atlasiet atkausēšanas pozīciju�

 
Izmantojot šo iestatījumu, sasaldētu pienu / zīdaiņa pārtiku iespējams atkausēt šķidrā 
stāvoklī� 
Apstrādājot sasaldētu pienu, skatiet ātrās sildīšanas uzziņu tabulu, lai uzzinātu paredzamo 
atkausēšanas laiku� Pēc piena atkausēšanas izvēlieties ātrās sildīšanas iestatījumu vai 
siltuma uzturēšanas iestatījumu, lai uzsildītu pienu� Lietošanas norādījumus, lūdzu, 
skatiet iepriekšējās nodaļās� Pieņemiet, ka jūsu piena sākuma temperatūra ir ledusskapja 
temperatūra, lai ievērotu sildīšanas norādījumus�

ml stundas

60-90 ml 1-1,5

120-150 ml 1,5-2

180-210 ml 1,5-2,5

4 Izmantojot šo iestatījumu, iespējams atkausēt arī bērnu pārtiku Philips Avent 
pārtikas traukā� Pēc zīdaiņa pārtikas atkausēšanas izvēlieties pārtikas sildīšanas 
iestatījumu, lai to uzsildītu� Lietošanas norādījumus, lūdzu, skatiet iepriekšējā 
nodaļā�

Piezīme

• Ņemot vērā zīdaiņa pārtikas daudzveidību, stingri ieteicams nepārtraukti maisīt un uzmanīt 
zīdaiņa pārtiku, lai iegūtu optimālu rezultātu�

• Zīdaiņa pārtikas lielās daudzveidības dēļ nav iespējams norādīt zīdaiņa pārtikas sildīšanas laikus�
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Tīrīšana un atkaļķošana

Tīrīšana

1 Pēc katras lietošanas reizes atvienojiet pudelītes sildītāju no strāvas un ļaujiet tam 
atdzist�

2 Higiēnisku apsvērumu dēļ izlejiet ūdeni no pudelītes sildītāja�

 

3 Noslaukiet pudelītes sildītāja ārpusi un iekšpusi ar mitru drānu�
 » Pudelīšu sildītāja tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus, antibakteriālus tīrīšanas 
līdzekļus, ķīmiskos šķīdinātājus vai asus priekšmetus� 

 

Piezīme

• Ja izmantojāt pudelīšu sildītāju, lai sildītu bērnu pārtiku, pārliecinieties, ka pudelīšu sildītāja apakšā 
nav palikušas izšļakstītas ēdiena atliekas�
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Atkaļķošana

Ieteicams atkaļķot pudelīšu sildītāju ik pēc četrām nedēļām, lai nodrošinātu tā efektīvu 
darbību�
1 Sajauciet 50 ml etiķa ar 100 ml auksta ūdens, lai atkaļķotu pudelīšu sildītāju� 

Ieslēdziet pudelīšu sildītāju, atlasiet 1� ātro piena uzsildīšanas iestatījumu un 
ļaujiet ierīcei darboties 10 minūtes� Atstājiet šķīdumu pudelīšu sildītājā, līdz viss 
katlakmens ir izšķīdis�

10 min  

Piezīme

• Varat izmantot arī atkaļķotājus uz citronskābes bāzes�
• Nelietojiet citu veidu atkaļķotājus�

2 Pirms iztukšošanas atvienojiet pudelītes sildītāju no strāvas�

 

3 Iztukšojiet pudelīšu sildītāju un rūpīgi izskalojiet tā iekšpusi� Ja pēc skalošanas 
joprojām ir redzamas katlakmens paliekas, atkārtojiet atkaļķošanas procedūru�
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Otrreizējā pārstrāde

Šis simbols nozīmē, ka elektriskos produktus nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem 
sadzīves atkritumiem�
Ievērojiet savas valsts noteikumus par elektrisko produktu savākšanu�

Atbalsts

Lai iegūtu informāciju par visu produktu atbalstu, piemēram, bieži uzdotos jautājumus, 
lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support�

Traucējummeklēšana

Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīcei� Ja 
nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, sazinieties ar klientu 
apkalpošanas centru savā valstī�

Problēma Risinājums

Piens ir pārāk karsts� Iespējams, atlasījāt nepareizu iestatījumu vai atstājāt pudelīti 
pudelīšu sildītājā ilgāk, nekā norādīts iestatījumu tabulā�
Atlasiet iestatījumu un ātrās sildīšanas uzziņu tabulā pārbaudiet 
piena uzsildīšanai nepieciešamo laiku� Pēc tam, kad ir pagājis 
ātrās uzsildīšanas uzziņu tabulā norādītais laiks, nekavējoties 
izņemiet barošanas pudelīti vai pagrieziet pogu pozīcijā 
“Saglabāt siltu”, lai piens būtu silts atbilstošajā temperatūrā, 
citādi piens tiks pārkarsēts�

Piens joprojām ir 
auksts�

Iespējams, jūs izvēlējāties nepareizo iestatījumu vai izmantojāt 
silikona pudelīti�
Atlasiet iestatījumu un ātrās sildīšanas uzziņu tabulā pārbaudiet 
piena uzsildīšanai nepieciešamo laiku� Pēc tam, kad ir pagājis 
ātrās uzsildīšanas uzziņu tabulā norādītais laiks, nekavējoties 
izņemiet barošanas pudelīti vai pagrieziet pogu pozīcijā 
“Saglabāt siltu”, lai piens būtu silts atbilstošajā temperatūrā, 
citādi piens tiks pārkarsēts�
Ja izmantojat silikona pudelīti, kad ātrās sildīšanas uzziņu 
tabulā norādītais laiks ir pagājis, uzgaidiet 30–60 sekundes, lai 
nodrošinātu, ka piens ir silts�

Pudelīšu sildītājs 
pienu atkausē pārāk 
lēni� 

Pienu nekādā gadījumā nedrīkst atkausēt augstā temperatūrā, 
jo tādējādi tiks zaudētas barības vielas� Tā kā piens tiek atkausēts 
saudzīgā temperatūrā, piena atkausēšanai var būt nepieciešams 
vairāk laika, nekā paredzēts� 

Pudelīšu sildītājs 
sildīšanas procesa 
laikā pārtrauc 
darboties�
Es nevaru ieslēgt 
pudelīšu sildītāju�

Iespējams, katlakmens pudelīšu sildītājam ir radījis 
nosprostojumu� 
Pudelīšu sildītājam vismaz reizi četrās nedēļās ir jāveic 
atkaļķošana� 
Skatiet sadaļu “Atkaļķošana”�
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