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Príručka užívateľa
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Dôležité
Pred použitím ohrievača fliaš si pozorne prečítajte tento návod na používanie a uschovajte
si ho na neskoršie použitie.

Nebezpečenstvo
- Neponárajte kábel, zástrčku alebo zariadenie do vody ani inej
kvapaliny.
Varovanie
- Zariadenie používajte len v interiéri.
- Nedovoľte, aby napájací kábel prevísal cez okraj stola alebo
pracovnej dosky. Nadbytočný kábel možno uložiť v podstavci
ohrievača fliaš.
- Sieťový kábel uchovávajte mimo horúcich povrchov.
- Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zásuvky. Vždy sa
uistite, či je zástrčka riadne zasunutá v elektrickej zásuvke.
- Pred zapojením zariadenia skontrolujte, či napätie uvedené
na spodnej časti zariadenia súhlasí s napätím v sieti vo Vašej
domácnosti.
- Ak musíte použiť predlžovací kábel, uistite sa, že je uzemnený
a má prúdovú zaťažiteľnosť najmenej 13 ampérov.
- Ak je poškodená zástrčka, sieťový kábel alebo samotné
zariadenie, nepoužívajte ho. V prípade poškodenia
elektrického kábla je potrebné si ho dať vymeniť v spoločnosti
Philips, servisnom stredisku spoločnosti Philips alebo u
podobne kvalifikovaných osôb, aby sa predišlo možným
rizikám.
- Zariadenie nesmiete položiť na horúci plynový alebo elektrický
sporák ani do vyhriatej rúry, a ani do ich blízkosti.
- Toto zariadenie môžu používať osoby, ktoré majú obmedzené
telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú
dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo
im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za
predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám.
- Deti nesmú toto zariadenie čistiť ani vykonávať jeho údržbu.
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Toto zariadenie nesmú používať deti. Zariadenie a jeho kábel
uchovávajte mimo dosahu detí.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Zabráňte rozliatiu vody na sieťovú zástrčku.
- Zariadenie používajte len podľa pokynov uvedených v tomto
návode na používanie, aby ste predišli možnému zraneniu
v dôsledku nesprávneho použitia.
- Zariadenie nepredhrievajte.
- Pred pridaním vody do ohrievača fliaš vždy najskôr vložte
úplne poskladanú fľašu aj s vrchnákom.
- Skôr než ohrievač fliaš zapnete, nezabudnite doň naliať vodu.
- Horúca voda môže spôsobiť vážne popáleniny. Keď ohrievač
fliaš obsahuje horúcu vodu, buďte opatrní.
- Prístupné povrchy zariadenia sa počas prevádzky môžu zohriať
na veľmi vysokú a po použití sa na nich vytvára zvyškové teplo.
- Ak je v zariadení horúca voda, nepremiestňujte ho.
- Keď strava alebo mlieko dosiahnu požadovanú teplotu,
vyberte fľašu alebo nádobu z ohrievača fliaš. Ak jedlo alebo
mlieko ponecháte v ohrievači fliaš, ich teplota vzrastie.
- Pred kŕmením dieťatka vždy skontrolujte teplotu pokrmu.
Jemne potraste fľašou a na kontrolu vylejte niekoľko kvapiek
na vnútornú stranu svojho zápästia.
Upozornenie
- Toto zariadenie je určené na používanie v domácnostiach
a na podobných miestach, ako sú farmy, penzióny a ubytovne
typu „bed and breakfast“, kuchyne pre zamestnancov
v obchodoch, kanceláriách a na iných pracoviskách. Je tiež
určené na používanie zákazníkmi v hoteloch, moteloch a iných
druhoch ubytovacích zariadení.
- Keď sa zariadenie nepoužíva, odpojte ho zo siete.
- Z povrchu ohrevného článku môže po použití sálať zvyškové
teplo.
- Pred čistením nechajte zariadenie vychladnúť.
- Dodržiavajte pokyny na odstraňovanie vodného kameňa,
vyhnete sa tak nenapraviteľnému poškodeniu zariadenia.
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Nepokúšajte sa zariadenie sami otvárať ani opravovať. Môžete
sa obrátiť na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti
Philips vo svojej krajine (pozrite si www.philips.com/
support).
Jedlo by sa nemalo ohrievať príliš dlho.

Kód s dátumom výroby YYWW je umiestnený v priečinku na odkladanie kábla v podstavci
ohrievača fliaš.

Elektromagnetické polia (EMF)
Tento spotrebič značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam
týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.
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Úvod
Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips Avent! Aby ste
mohli využiť všetky výhody podpory spoločnosti Philips Avent, zaregistrujte svoj výrobok na
webovej stránke www.philips.com/welcome.
Pomocou tohto ohrievača fliaš bezpečne zohrejete ktorúkoľvek z dojčenských fliaš alebo
nádob na mlieko/detskú stravu značky Philips Avent, prípadne iné nádobky s detskou
stravou.
Poznámka: V tomto ohrievači fliaš nie je možné ohrievať vrecká na materské mlieko Philips
Avent ani fľaše Philips Avent s objemom 2 oz/60 ml.

Používanie ohrievača fliaš
Prehľad produktu

Ohrievač fliaš

Kontrolka

Otočný ovládač
nastavení

Nastavenie udržania
teploty

Nastavenie
expresného ohrevu
mlieka 1
Nastavenie ohrevu
pokrmov
Nastavenie
expresného ohrevu
mlieka 2

Nastavenie
rozmrazovania
Poloha nastavenia
„Vypnuté“
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Vysvetlenie nastavení
Ohrievač fliaš je vypnutý a kontrolka nesvieti. Pri všetkých ostatných
nastaveniach je zariadenie zapnuté a kontrolka svieti.
Toto nastavenie vyberte, keď chcete rýchlo ohriať fľašu mlieka izbovej
teploty (22 °C/72 °F) s obsahom od 60 ml/2 oz do 330 ml/11 oz alebo
nízkej teploty (5 °C/40 °F) s obsahom od 60 ml/2 oz do 240 ml/8 oz.
Po zohriatí na správnu teplotu je potrebné fľašu okamžite vybrať, inak
dôjde k prehriatiu mlieka.
Toto nastavenie vyberte, keď chcete rýchlo ohriať fľašu mlieka nízkej teploty
(5° C/40 °F) s obsahom od 270 ml/9 oz do 330 ml/11 oz.
Po zohriatí na správnu teplotu je potrebné fľašu okamžite vybrať, inak
dôjde k prehriatiu mlieka.
Toto nastavenie vyberte, keď chcete zohriať nádobku/fľašu s detskou
stravou.
Pri tomto nastavení sa mlieko zohreje pomalšie a potom sa udržiava teplé.
Zariadenie rozmrazí fľašu/nádobku s mliekom/detskou stravou
do tekutého stavu. K ohriatiu nedôjde.
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Použitie ohrievača fliaš pri nastavení expresného ohrevu mlieka

1

Sieťovú zástrčku pripojte do elektrickej zásuvky. Do ohrievača fliaš vložte fľašu.

2

Naplňte ohrievač fliaš pitnou vodou tak, aby siahala po hladinu mlieka vo fľaši.
V prípade veľkých objemov mlieka je prípustné, aby voda siahala najviac približne
1 cm pod vrchný okraj ohrievača fliaš. Primerané množstvo vody zaisťuje správny
ohrevný výkon.

3

Zvoľte požadované nastavenie na základe objemu mlieka. Informácie o potrebnej
dĺžke ohrevu mlieka pri zvolenom nastavení nájdete na konci tejto kapitoly
v referenčnej tabuľke nastavení expresného ohrevu.

Poznámka
• Rýchlosť ohrevu mlieka závisí od jeho množstva pri ohrievaní a počiatočnej teploty mlieka, teda
izbovej teploty (22 °C) alebo teploty v chladničke (5 °C).
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4

Keď zvolíte nastavenie, oranžová kontrolka sa rozsvieti. Tým signalizuje, že
ohrievač fliaš je zapnutý.

Poznámka
• Počas ohrievania mlieko cirkuluje a rovnomerne sa zohrieva.

5

Informácie o čase potrebnom na ohrev mlieka nájdete v referenčnej tabuľke
nastavení expresného ohrevu. Keď prejde čas uvedený v referenčnej tabuľke
nastavení expresného ohrevu, vyberte fľašu na kŕmenie alebo otočte otočný
ovládač na nastavenie udržania teploty, aby ste mlieko udržali teplé na správnej
teplote.

Tip
• Ak zistíte, že mlieko nie je dosť teplé, môžete fľašu vložiť naspäť do zariadenia na maximálne
30 sekúnd ďalšieho ohrevu. Tým sa dosiahne, že mlieko bude o niečo teplejšie, no nedôjde k jeho
prílišnému zohriatiu.

Upozornenie
• Ak fľašu necháte v ohrievači fliaš dlhšie, než sa uvádza v tabuľke s prehľadom nastavení, mlieko sa
môže príliš zohriať.
• Ak sa materské mlieko zohreje na príliš vysokú teplotu, môže stratiť cenné výživné látky a vitamíny.
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6

Pred kŕmením bábätka vždy skontrolujte teplotu pokrmu. Mierne potraste fľašou
alebo nádobkou na uskladnenie mlieka a skontrolujte teplotu mlieka tak, že si
zopár kvapiek nastriekate na vnútornú stranu zápästia.

7

Ovládač otočte späť do polohy „Vypnuté“.

Upozornenie
• Voda v ohrievači fliaš môže byť po zohrievaní mlieka/detskej stravy horúca. Buďte opatrní, pretože
horúca voda môže spôsobiť vážne popáleniny.
• Ak ovládač neotočíte späť do polohy „off“ (Vyp.), voda sa bude ďalej zohrievať a dosiahne veľmi
vysokú teplotu.

Referenčná tabuľka nastavení expresného ohrevu

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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Poznámka
• Uvedené časy ohrevu sú založené na polypropylénových fľašiach Philips Avent Natural a Classic+.
Upozorňujeme, že časy ohrevu polypropylénových fliaš Philips Avent so systémom potláčania
koliky a vetracím otvorom AirFree a sklených fliaš Natural sa od týchto údajov líšia. Čas ohrevu
môžu okrem druhu fľaše a materiálu ovplyvniť aj vlastnosti ako hrúbka. Preto môže ohrev väčšieho
množstva mlieka trvať kratšie.
• Mlieko sa vám môže zdať chladné, ale pre novorodenca má veľmi príjemnú teplotu.

Používanie ohrievača fliaš na zohrievanie detskej stravy

1
2

Zvoľte rovnaký postup, aký sa uvádza v predchádzajúcej kapitole.

Keďže detská strava samovoľne necirkuluje, nezabudnite ju počas ohrievania
premiešať. Pri držaní nádoby alebo fľaše a miešaní dajte pozor, aby ste si
nepopálili prsty.

Po ohreve skontrolujte detskú stravu lyžičkou a overte, či nie je príliš horúca. Ak detský
pokrm nie je dostatočne teplý, vložte nádobu späť do ohrievača fliaš a pokrm ohrievajte,
kým nedosiahne požadovanú teplotu.
Poznámka
• V dôsledku rôznej konzistencie detskej stravy dôrazne odporúčame, aby ste ju počas ohrievania
nepretržite miešali a kontrolovali, čím dosiahnete optimálny výsledok.
• V dôsledku rôznych konzistencií detskej stravy nie je možné presne uviesť nastavenia času ohrevu
detskej stravy.
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Použitie nastavenia udržania teploty na ohrev mlieka

1

Sieťovú zástrčku pripojte do elektrickej zásuvky. Do ohrievača fliaš vložte fľašu
alebo nádobku.

2

Naplňte ohrievač fliaš pitnou vodou tak, aby siahala po hladinu mlieka vo fľaši/
nádobe. V prípade veľkých objemov mlieka je prípustné, aby voda siahala najviac
približne 1 cm pod vrchný okraj ohrievača fliaš.

3

Zvoľte polohu udržania teploty.

Pri tomto nastavení môžete ohrievať mlieko pomalým tempom a udržiavať ho teplé pri
správnej koncovej teplote. Napr. ohriatie fľaše so 4 oz mlieka z izbovej teploty zaberie
15 – 20 minút. Ohrev môže trvať dlhšie alebo kratšie v závislosti od objemu mlieka
a začiatočnej teploty.
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Poznámka
• Philips Avent odporúča, aby ste dieťa kŕmili čo najskôr po ohriatí mlieka. Odporúčame, aby ste po
vychladení mlieko opätovne nezohrievali.
• Pred kŕmením bábätka vždy skontrolujte teplotu pokrmu.

4

Keď fľašu/nádobu vyberiete z ohrievača fliaš, otočte ovládač naspäť do polohy
„Vypnuté“.

Používanie ohrievača fliaš pri nastavení rozmrazovania

1

Zástrčku zariadenia zapojte do sieťovej zásuvky. Do ohrievača fliaš vložte fľašu
alebo nádobku.

2

Naplňte ohrievač fliaš pitnou vodou tak, aby siahala po hladinu mlieka/detskej
stravy vo fľaši/nádobe. V prípade veľkého množstva mlieka/detskej stravy je
prípustné, aby voda siahala najviac približne 1 cm pod vrchný okraj ohrievača
fliaš.
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3

Vyberte polohu rozmrazovania.

Pri tomto nastavení možno zmrazené mlieko/detskú stravu rozmraziť do tekutého stavu.
V prípade zmrazeného mlieka si predpokladané časy rozmrazovania pozrite v referenčnej
tabuľke nastavení ohrevu. Keď je už mlieko rozmrazené a chcete ho ohriať, zvoľte
nastavenie expresného ohrevu alebo nastavenie udržania teploty. Pokyny na použitie
nájdete v predošlých kapitolách. Ako približný smerodajný údaj pre čas ohrevu môže
poslúžiť počiatočná teplota mlieka na úrovni chladničkovej teploty.

4

ml/oz

hodiny

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

S týmto nastavením môžete detskú stravu rozmrazovať aj v nádobe Philips Avent.
Keď už je detská strava rozmrazená a chcete ju ohriať, zvoľte nastavenie ohrevu
jedla. Pokyny na použitie nájdete v predchádzajúcej kapitole.
Poznámka

• V dôsledku rôznej konzistencie detskej stravy dôrazne odporúčame, aby ste ju počas ohrievania
nepretržite miešali a kontrolovali, čím dosiahnete optimálny výsledok.
• V dôsledku rôznych konzistencií detskej stravy nie je možné presne uviesť nastavenia času ohrevu
detskej stravy.

- 14 -

Čistenie a odstraňovanie vodného kameňa
Čistenie

1
2

Po každom použití ohrievač fliaš odpojte zo siete a nechajte ho vychladnúť.

3

Zvonka i zvnútra vyutierajte ohrievač fliaš vlhkou utierkou.
» Na čistenie ohrievača fliaš nepoužívajte drsné ani antibakteriálne čistiace
prostriedky, chemické riedidlá ani ostré predmety.

Z hygienických dôvodov odstráňte z ohrievača na fľaše vodu.

Poznámka
• Ak ste ohrievač fliaš použili na ohrev detskej stravy, skontrolujte, či na dne zariadenia nezostali
vyliate zvyšky detskej stravy.
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Odstraňovanie vodného kameňa
Na účinné fungovanie ohrievača fliaš sa odporúča z neho každé štyri týždne odstrániť
vodný kameň.
1 Na odstránenie vodného kameňa z ohrievača fliaš zmiešajte 50 ml/1,7 oz bieleho
octu a 100 ml/3,4 oz studenej vody. Ohrievač fliaš zapnite, vyberte nastavenie
expresného ohrevu mlieka 1 a nechajte zariadenie 10 minút v prevádzke.
Nechajte roztok v ohrievači fliaš, kým sa nerozpustí celý povlak.

10 min

Poznámka
• Na odvápnenie môžete tiež použiť kyselinu citrónovú.
• Nepoužívajte žiadne iné typy odvápňovacích prostriedkov.

2

Pred vyprázdnením odpojte ohrievač fliaš zo siete.

3

Ohrievač fliaš vyprázdnite a dôkladne vypláchnite jeho vnútro. Ak aj po
opláchnutí stále vidíte stopy vodného kameňa, zopakujte postup na odstránenie
vodného kameňa.
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Recyklácia
Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným
komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ).
Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber
elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť
negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Záruka a podpora
Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku www.philips.com/
support alebo si prečítajte informácie v samostatnom celosvetovo platnom záručnom liste.

Riešenie problémov
Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní spotrebiča
mohli stretnúť. Ak na základe nižšie uvedených pokynov nedokážete problém vyriešiť,
obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom vo vašej krajine.
Problém
Mlieko je príliš horúce.

Riešenie
Možno ste zvolili nesprávne nastavenie alebo ste fľašu nechali v ohrievači
fliaš dlhšie, ako sa uvádza v tabuľke nastavení.
Vyberte nastavenie a pozrite si čas, ktorý sa vyžaduje na ohriatie mlieka
podľa „referenčnej tabuľky nastavení expresného ohrevu“. Keď prejde
čas uvedený v referenčnej tabuľke nastavení expresného ohrevu, fľašu
okamžite vyberte alebo otočte otočný ovládač na nastavenie udržania
teploty, aby ste mlieko udržali teplé. Inak sa mlieko prehreje.

Mlieko je stále studené.

Možno ste zvolili nesprávne nastavenie alebo ste použili silikónovú fľašu.
Vyberte nastavenie a pozrite si čas, ktorý sa vyžaduje na ohriatie mlieka
podľa „referenčnej tabuľky nastavení expresného ohrevu“. Keď prejde
čas uvedený v referenčnej tabuľke nastavení expresného ohrevu, fľašu
okamžite vyberte alebo otočte otočný ovládač na nastavenie udržania
teploty, aby ste mlieko udržali teplé. Inak sa mlieko prehreje.

Ak používate silikónovú fľašu, keď prejde čas uvedený v referenčnej
tabuľke nastavení expresného ohrevu, počkajte 30 – 60 sekúnd, aby ste
zabezpečili, že mlieko bude teplé.
Ohrievač fliaš rozmrazuje
mlieko príliš pomaly.

Mlieko by sa nikdy nemalo rozmrazovať pri vysokej teplote, lebo to
povedie k strate živín. Keďže sa mlieko rozmrazuje pri miernej teplote,
rozpustenie môže trvať dlhšie, ako ste očakávali.

Ohrievač fliaš prestane
počas procesu ohrevu
fungovať.

Dno ohrievača fliaš možno blokuje vodný kameň.

Ohrievač fliaš sa mi nedá
zapnúť.

Z ohrievača fliaš by sa mal odstraňovať vodný kameň aspoň každé štyri
týždne.
Pozri časť „Odstraňovanie vodného kameňa“.
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