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Vigtigt
Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden flaskevarmeren tages i brug, og
opbevar den til eventuel senere brug.

Fare
- Ledning, stik eller apparat må aldrig nedsænkes i vand eller
andre væsker.
Advarsel
- Apparatet må kun anvendes indendørs.
- Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af et bord.
Overskydende ledning kan opbevares i bunden af
flaskevarmeren.
- Sørg for, at netledningen ikke kommer i berøring med varme
flader.
- Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med
jordforbindelse. Sørg altid for, at stikket er sat korrekt i
stikkontakten.
- Kontrollér, om spændingsangivelsen i bunden af apparatet
svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til
apparatet.
- Hvis du skal bruge en forlængerledning, skal du sørge for, at
det er en forlængerledning med jordforbindelse og på mindst
13 ampere.
- Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller selve
apparatet er beskadiget. Hvis netledningen beskadiges,
må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philipsserviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at
undgå enhver risiko.
- Placér ikke apparatet på eller i nærheden af et varmt gasblus
eller en elkoger eller i en varm ovn.
- Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og
viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og
forstår de medfølgende risici.
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-

Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn.
Dette apparat må ikke bruges af børn. Hold apparatet og
ledningen til apparatet uden for børns rækkevidde.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Undgå at spilde vand på stikket.
- Brug kun apparatet som beskrevet i brugervejledningen for
derved at undgå mulig personskade på grund af forkert brug.
- Undlad at forvarme apparatet.
- Placer altid en fuldt samlet flaske med låg i flaskevarmeren, før
du tilføjer vand.
- Sørg for at tilføje vand, før du tænder for flaskevarmeren.
- Varmt vand kan forårsage alvorlige forbrændinger. Vær
forsigtig, når flaskevarmeren indeholder varmt vand.
- Ydersiden kan blive varm under brug og udsættes for
spildvarme efter brug.
- Flyt ikke apparatet, hvis det indeholder varmt vand.
- Når maden eller mælken har nået den ønskede temperatur,
skal du fjerne flasken eller beholderen fra flaskevarmeren.
Hvis du efterlader mad eller mælk i flaskevarmeren, stiger
temperaturen på maden eller mælken.
- Kontroller altid madens temperatur, før du begynder at made
dit barn Vend forsigtigt flasken, og kontrollér ved at dryppe et
par dråber på indersiden af dit håndled.
Forsigtig
- Dette apparat er beregnet til brug i hjemmet og andre
lignende steder; såsom gårde, bed and breakfast-steder,
personalekøkkener i butikker, på kontorer og i andre
arbejdspladser. Det kan også benyttes af gæster på hoteller og
moteller.
- Tag stikket ud af apparatet, når det ikke er i brug.
- Varmelegemets overflade kan være varm efter brug.
- Lad apparatet køle af, før du stiller den væk.
- Følg afkalkningsinstruktionerne for at undgå uoprettelig
skade.
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Forsøg ikke selv at åbne eller reparere flaskevarmeren.
Kontakt dit lokale Philips Kundecenter (se www.philips.com/
support).
Maden bør ikke opvarmes for længe.

Du kan finde produktionsdatokoden YYWW i rummet til ledningsopbevaring i bunden af
flaskevarmeren.

Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående
eksponering for elektromagnetiske felter.
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Indledning
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips Avent! Hvis du vil have fuldt udbytte af den
support, som Philips Avent tilbyder, kan du registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome.
Med denne flaskevarmer kan du på sikker vis varme alle Philips Avent-sutteflasker og
mælk/babymad i beholdere og andre glas med babymad.
Bemærk: Philips Avent-modermælksposer og Philips Avent-sutteflasker på 60 ml/2 oz kan
ikke bruges i denne flaskevarmer.

Brug af flaskevarmeren
Produktoversigt

Flaskevarmer

Lys

Indstillingsknap

Hold varm-indstilling
Indstilling 1 til
opvarmning af
udmalket mælk
Indstilling for
opvarmning af mad
Indstilling 2 til
opvarmning af
udmalket mælk

Optøningsindstilling

Off-indstilling
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Forklaring af indstillinger
Flaskevarmeren er slukket, og lyset er slukket. På alle andre indstillinger er
apparatet tændt, og lyset er tændt.
Vælg denne indstilling, hvis du hurtigt vil opvarme en flaske mælk
ved stuetemperatur (22 °C/72 °F) med et indhold fra 60 ml/2 oz til
330 ml/11 oz eller ved lav temperatur (5 °C40 °F) med et indhold fra
60 ml/2 oz til 240 ml/8 oz.
Flasken skal tages ud umiddelbart efter opvarmning til den korrekte
temperatur. Ellers overophedes mælken.
Vælg denne indstilling, hvis du hurtigt vil opvarme en flaske mælk ved lav
temperatur (5° C/40 °F) med et indhold på 270 ml/9 oz til 330 ml/11 oz.
Flasken skal tages ud umiddelbart efter opvarmning til den korrekte
temperatur. Ellers overophedes mælken.
Vælg denne indstilling, hvis du vil varme en beholder/et glas med
babymad.
Denne indstilling opvarmer mælken ved en lavere hastighed og holder den
derefter varm.
Optø en flaske/beholder med mælk/babymad til flydende tilstand. Der
opvarmes ikke.
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Brug af flaskevarmeren med indstilling for ekspresopvarmning af
mælk

1

Sæt stikket i en stikkontakt. Placer en flaske i flaskevarmeren.

2

Fyld drikkevand i flaskevarmeren op til niveauet for mælk i flasken. Ved store
mængder mælk er den maksimale vandstand omtrent 1 cm under toppen af
flaskevarmeren. En præcis vandstand sikrer korrekt opvarmning.

3

Vælg den ønskede indstilling ud fra mængden af mælk. Se referencetabellen for
ekspresopvarmning sidst i dette kapitel for at finde ud af, hvor længe mælken
skal opvarmes i den valgte indstilling.

Bemærk
• Hastigheden for opvarmning af mælk afhænger af den mængde mælk, der skal opvarmes, og af
den oprindelige temperatur, dvs. stuetemperatur (22 C) eller køleskabstemperatur (5°C).
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4

Det orange lys tændes, når du vælger en indstilling. Dette indikerer, at
flaskevarmeren er tændt.

Bemærk
• Under opvarmningen spredes og opvarmes mælken jævnt.

5

Se i referencetabellen for ekspresopvarmning, hvor lang tid det tager at opvarme
mælken. Når den tid, der er angivet i referencetabellen for ekspresopvarmning, er
gået, skal du fjerne flasken til madning eller dreje knappen til "Hold varm" for at
holde mælken varm ved den rette temperatur.

Tip
• Hvis du ikke synes, at mælken er varm nok, kan du stille flasken tilbage i apparatet til ekstra
opvarmning i højst 30 sekunder. Dette vil give et lidt varmere resultat, men uden overophedning.

Forsigtig
• Hvis du efterlader flasken i flaskevarmeren i længere tid end den angivne tid i indstillingstabellen,
risikerer mælken at blive overophedet.
• Hvis du overopheder modermælk, kan der forsvinde værdifulde næringsstoffer og vitaminer.
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6

Kontroller altid temperaturen, før du begynder at made barnet. Ryst forsigtigt
flasken eller mælkebeholderen, og kontroller mælkens temperatur ved at dryppe
et par dråber på indersiden af håndleddet.

7

Drej knappen tilbage til "off".

Forsigtig
• Vandet i flaskevarmeren kan være varmt efter opvarming af mælk/babymad. Vær opmærksom
på, at varmt vand kan forårsage alvorlige forbrændinger.
• Hvis du ikke drejer knappen tilbage til postitionen "Off", forsætter opvarmningen af vandet, som
kan nå en meget høj temperatur.

Referencetabel for ekspresopvarmning

ml/oz

22°C/72°F

5°C/40°F

5°C/40°F

min.

min.

min.

60 ml/2 oz - <150 ml/5 oz

2-3

5-6

-

150 ml/5 oz - <210 ml/7 oz

3-4

6-7

-

210 ml/7 oz - <270 ml/9 oz

4-5

7-9

-

270 ml/9 oz - 330 ml/11 oz

5-6

-

8 - 10
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Bemærk
• De angivne opvarmningstider er baseret på Philips Avent Natural- og Classic+-flasker af
polypropylen. Vær opmærksom på, at opvarmningstiden for Philips Avent-antikolik med AirFreeflasker af polypropylen med åbning og Natural-glasflasker afviger fra disse indikationer. Ud over
flasketype og materiale kan egenskaber som tykkelse også påvirke opvarmningstiden. Det kan
derfor tage mindre tid at opvarme en større mængde mælk.
• Mælken føles måske kølig for dig, men for et nyfødt barn er temperaturen meget behagelig.

Opvarming af babymad ved hjælp af flaskevarmeren

1
2

Følg de samme trin som angivet i forrige kapitel.

Sørg for at røre rundt i babymaden under opvarmning, da den ikke cirkuleres
automatisk. Pas på ikke at brænde fingrene, når du holder beholderen/glasset
under omrøring.

Efter opvarmning skal du med en ske teste babymaden for at sikre, at den ikke er for varm.
Hvis babymaden ikke er varm nok, skal du sætte beholderen tilbage i flaskevarmeren og
opvarme babymaden, indtil den har den ønskede temperatur.
Bemærk
• På grund af den lange række af babymadkonsistenser anbefales det på det kraftigste at røre
rundt konstant og kontrollere, mens du opvarmer babymaden, for at opnå et optimalt resultat.
• På grund af den lange række af babymadkonsistenser er det ikke muligt at angive
opvarmningstiderne for babymad.
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Brug af hold varm-indstillingen til opvarmning af mælk

1

Sæt stikket i en stikkontakt. Placer flasken eller beholderen i flaskevarmeren.

2

Fyld drikkevand i flasken op til niveauet for mælk i flasken/beholderen. Ved store
mængder mælk er den maksimale vandstand omtrent 1 cm under toppen af
flaskevarmeren.

3

Vælg Hold varm-positionen.

Ved denne indstilling kan du varme mælken langsomt og holde den varm ved korrekt
sluttemperatur. Det vil f.eks. tage 15-20 min. at varme en flaske med 125 ml/4 oz mælk,
som har stuetemperatur. Opvarmningstiden kan være længere eller kortere afhængigt af
mængden af mælk og starttemperaturen.
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Bemærk
• Philips Avent anbefaler, at barnet mades hurtigst muligt, efter at mælken er varmet. Vi fraråder
genopvarmning af mælken, efter at den er kølet ned igen.
• Kontroller altid temperaturen, før du begynder at made barnet.

4

Drej knappen tilbage til "off", når flasken/beholderen fjernes fra flaskevarmeren.

Brug af flaskevarmeren med optøningsindstilling

1

Sæt apparatets stik i stikkontakten. Placer flasken eller beholderen i
flaskevarmeren.

2

Fyld drikkevand i flaskevarmeren op til niveauet for mælk/babymad i flasken/
beholderen. Ved store mængder mælk/babymad er den maksimale vandstand
omtrent 1 cm under toppen af flaskevarmeren.
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3

Vælg positionen for optøning.

Ved denne indstilling kan den frosne mælk/babymad blive optøet til flydende tilstand.
For frossen mælk kan du i referencetabellen til opvarmning se, hvor lang tid optøningen
forventes at tage. Når mælken er tøet op, skal du vælge indstillingen ekspresopvarmning
eller hold varm for at varme mælken. Se vejledning til brug i de forrige kapitler. Brug
mælkens starttemperatur, der ca. er køleskabstemperatur, som en grov retningslinje for
opvarmningstiderne.

4

ml/oz

timer

60 ml/2 oz - 90 ml/3 oz

1-1,5

120 ml/4 oz - 150 ml/5 oz

1,5-2

180 ml/6 oz - 210 ml/7 oz

1,5-2,5

Med denne indstilling kan du også optø babymad i Philips Aventmadbeholderen. Når babymaden er optøet, skal du vælge indstilling for
opvarmning af mad for at varme den. Se vejledning til brug i det forrige kapitel.
Bemærk

• På grund af den lange række af babymadkonsistenser anbefales det på det kraftigste at røre
rundt konstant og kontrollere, mens du opvarmer babymaden, for at opnå et optimalt resultat.
• På grund af den lange række af babymadkonsistenser er det ikke muligt at angive
opvarmningstiderne for babymad.
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Rengøring og afkalkning
Rengøring

1
2

3

Efter hver brug skal du tage flaskevarmeren ud af stikkontakten og lade den køle
af.
Fjern vand fra flaskevarmeren af hensyn til hygiejnen.

Tør flaskevarmerens inderside og yderside af med en fugtig klud.
» Brug aldrig skrappe, anti-bakterielle rengøringsmidler, kemiske
opløsningsmidler eller skarpe værktøjer til rengøring af flaskevarmeren.

Bemærk
• Hvis du har benyttet flaskevarmeren til opvarmning af babymad, skal du sikre, at der ikke er løbet
babymad ud i bunden af flaskevarmeren.
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Afkalkning
Det anbefales at afkalke flaskevarmeren hver fjerde uge for at sikre, at den fungerer
effektivt.
1 Bland 50 ml/1,7 oz hvid eddike med 100 ml/3,4 oz koldt vand til at afkalke
apparatet med. Tænd flaskevarmeren, vælg indstillingen til ekspresopvarmning 1,
og lad apparatet køre i 10 minutter. Lad opløsningen stå i flaskevarmeren, indtil
al kalken er opløst.

10 min

Bemærk
• Du kan også bruge afkalkningsmiddel, der er baseret på citronsyre.
• Brug ikke andre former for afkalkningsmiddel.

2

Tag flaskevarmeren ud af stikkontakten, før du tømmer den.

3

Tøm flaskevarmeren, og skyl den grundigt indvendigt. Hvis du stadig kan se spor
af kalk efter skylning, skal du gentage afkalkningsproceduren.
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Genbrug
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter.
Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og
menneskers helbred.

Reklamationsret og support
Hvis du har brug for oplysninger eller support, kan du gå til www.philips.com/support
eller læse i den separate folder Worldwide Guarantee.

Fejlfinding
I dette kapitel beskrives de mest almindelige problemer, der kan opstå med dit apparat.
Hvis du ikke kan løse problemet ud fra nedenstående oplysninger, skal du kontakte
kundecentret i dit land.
Problem
Mælken er for varm.

Løsning
Du har muligvis valgt en forkert indstilling eller har efterladt flasken i
flaskevarmeren i længere tid end den angivne tid i indstillingstabellen.

Vælg indstillingen, og kontroller den tid, det tager at opvarme mælken,
i henhold til referencetabellen "Ekspresopvarmning". Når den tid, der
er angivet i referencetabellen for ekspresopvarmning, er gået, skal du
fjerne flasken med det samme eller dreje knappen til "Hold varm" for at
holde mælken varm. Ellers vil mælken blive overophedet.
Mælken er stadig kold.

Du har muligvis valgt en forkert indstilling eller brugt en silikoneflaske.

Vælg indstillingen, og kontroller den tid, det tager at opvarme mælken,
i henhold til referencetabellen "Ekspresopvarmning". Når den tid, der
er angivet i referencetabellen for ekspresopvarmning, er gået, skal du
fjerne flasken med det samme eller dreje knappen til "Hold varm" for at
holde mælken varm. Ellers vil mælken blive overophedet.
Hvis du bruger en silikoneflaske, skal du vente i 30-60 sekunder, efter
at den tid, der er angivet i referencetabellen for ekspresopvarmning, er
gået, for at sikre, at mælken er varm.

Flaskevarmeren optør
mælken for langsomt.

Mælken må aldrig optøs ved høj temperatur, da det vil medføre tab af
næringsstoffer. På grund af den lave temperatur, som mælken optøs ved,
kan det tage længere tid end forventet at opvarme mælken.

Flaskevarmeren holder
op med at fungere under
opvarmningsprocessen.

Bunden af flaskevarmeren kan være blokeret på grund af kalk.

Jeg kan ikke tænde
flaskevarmeren.

Flaskevarmeren bør afkalkes mindst hver fjerde uge.
Se afsnittet "Afkalkning".
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