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Fontos
A cumisüveg-melegítő első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót,
és őrizze meg a későbbi használatra.

Veszély
- Ne merítse a vezetéket, a hálózati csatlakozódugót vagy a
készüléket vízbe vagy más folyadékba.
Figyelmeztetés
- A készüléket kizárólag beltéren használja.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztalról vagy a
munkafelületről. A felesleges kábelrész a cumisüveg-melegítő
alapegysége alatt tárolható.
- Tartsa a hálózati kábelt távol a forró felületektől.
- Kizárólag földelt fali konnektorhoz csatlakoztassa a készüléket.
Mindig gondoskodjon arról, hogy a csatlakozódugót
megfelelően helyezze be a fali aljzatba.
- Mielőtt a készüléket a fali aljzathoz csatlakoztatja, ellenőrizze,
hogy a készülék alján feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi
hálózati feszültséggel.
- Amennyiben hosszabbítóra van szüksége, ügyeljen arra, hogy
földelt és legalább 13 amper osztályzatút használjon.
- Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozódugó,
a kábel vagy a készülék sérült. Ha a hálózati kábel
meghibásodik, a kockázatok elkerülése érdekében Philips
szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- Ne helyezze a készüléket forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre
vagy annak közelébe, illetve forró sütőbe.
- A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi
képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében
járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt
felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos
működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.
- Gyermekek nem tisztíthatják a készüléket, és nem
végezhetnek felhasználói karbantartást rajta.
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A készüléket gyermekek nem használhatják. A készüléket és a
vezetéket tartsa gyermekektől távol.
Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Ne öntsön vizet a hálózati csatlakozóra.
A nem megfelelő használatból adódó lehetséges sérülések
elkerülése érdekében a készüléket csak a használati
útmutatóban leírtak szerint használja.
Ne melegítse elő a készüléket.
Mielőtt vizet töltene a cumisüveg-melegítőbe, mindig
helyezze bele a teljesen összeállított, kupakkal ellátott
cumisüveget.
Ügyeljen arra, hogy a cumisüveg-melegítő bekapcsolása előtt
benne legyen a megfelelő mennyiségű víz.
A forró víz súlyos égési sérüléseket okozhat. Legyen óvatos, ha
a cumisüveg-melegítőben forró víz van.
Használat közben a készülék hozzáférhető felületei
felhevülhetnek, és előfordulhat, hogy maradékhővel
rendelkeznek.
Ne mozgassa a forró vizet tartalmazó készüléket.
Ha az étel vagy a tej elérte a kívánt hőmérsékletet, vegye ki a
cumisüveget vagy a tartóedényt a melegítőből. A cumisüvegmelegítőben hagyott étel vagy tej hőmérséklete tovább
növekszik.
Mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét, mielőtt elkezdené
etetni gyermekét. Óvatosan rázza meg az üveget, és az
ellenőrzéshez spricceljen néhány cseppet a csuklójára.

Vigyázat!
- Ez a készülék háztartási vagy hasonló felhasználási
helyszínekre ajánlott, mint például: üzletek, irodák és más,
munkahelyen található személyzeti konyhák; nyaralók;
hotelek, motelek és más hasonló típusú környezetek; „szoba
reggelivel” típusú vendéglátói környezetek.
- A használaton kívüli készüléket csatlakoztassa le a hálózati
aljzatról.
-4-
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A fűtőelem felülete a használatot követően is forró maradhat.
Tisztítás előtt hagyja teljesen kihűlni a készüléket.
A nem javítható károsodás elkerülése érdekében kövesse a
vízkőmentesítési útmutatót.
Ne próbálja önállóan felnyitni vagy megjavítani a készüléket.
Kapcsolatba léphet a helyi Philips ügyfélszolgálattal (lásd:
www.philips.com/support).
Ne melegítse túl az ételt.

A gyártási dátum kódja (ÉÉHH (év,hét)) a cumisüveg-melegítő alapegység kábeltároló
rekeszében található.

Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes összes vonatkozó szabványnak
és előírásnak megfelel.
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Bevezetés
A Philips Avent köszönti Önt! Gratulálunk a vásárláshoz! A Philips Avent által biztosított
teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.
Ezzel a cumisüveg-melegítővel biztonságosan felmelegítheti a Philips Avent cumisüvegeket
és tej-/bébiételtartókat, illetve egyéb bébiételes üvegeket.
Megjegyzés: A Philips Avent anyatejtasakok és a Philips Avent 60 ml-es cumisüvegek nem
használhatók ezzel a cumisüveg-melegítővel.

A cumisüveg-melegítő használata
A termék rövid bemutatása

Cumisüvegmelegítő
Világítás

Beállítógomb

Melegen tartás
beállítás
1. gyors tejmelegítés
beállítás

Kiolvasztás
beállítás

Ételmelegítés
beállítás
2. gyors tejmelegítés
beállítás

Kikapcsolás
beállítás
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A beállítások magyarázata
A cumisüveg-melegítő ki van kapcsolva, és a lámpa nem világít. Az összes
többi beállítás esetében a készülék be van kapcsolva, és világít a lámpa.
Válassza ki ezt a beállítást abban az esetben, ha 60–330 ml
szobahőmérsékletű (22 °C) tejet tartalmazó cumisüveget szeretne gyorsan
megmelegíteni, vagy ha 60 ml–240 ml hideg hőmérsékletű (5 °C) tejet
tartalmazó cumisüveget szeretne megmelegíteni.
Azonnal távolítsa el a cumisüveget, amint eléri a kívánt hőmérsékletet,
különben a tej túlmelegedhet.
Válassza ki ezt a beállítást abban az esetben, ha 270–330 ml hideg (5° C)
tejet tartalmazó cumisüveget szeretne gyorsan megmelegíteni.
Azonnal távolítsa el a cumisüveget, amint eléri a kívánt hőmérsékletet,
különben a tej túlmelegedhet.
Válassza ezt a beállítást, ha bébiételt tartalmazó tartóedényt/üveget
szeretne felmelegíteni.
Ez a beállítás a tejet kisebb sebességgel melegíti, majd melegen tartja.
A cumisüvegben/tartóban lévő tej/bébiétel kiolvasztása folyékony
állapotba. Nem történik melegítés.
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Cumisüveg-melegítő használata gyors tejmelegítés beállításnál

1

Dugja a hálózati csatlakozódugót a fali konnektorba. Helyezze az üveget a
cumisüveg-melegítőbe.

2

Töltsön annyi ivóvizet a cumisüveg-melegítőbe, hogy az egy szintbe kerüljön a
cumisüveg tejszintjével. Nagy mennyiségű tej esetében a maximális vízmennyiség
1 cm-rel az üvegmelegítő fedele alatt legyen. A pontos vízszint biztosítja a
megfelelő melegítést.

3

Válassza ki a kívánt beállítást a tejmennyiség alapján. Tekintse meg a fejezet
végén található gyors melegítési referenciatáblázatot, amelyből megtudhatja,
mennyi ideig kell melegíteni a tejet a kiválasztott beállítás mellett.

Megjegyzés
• A tej melegítési sebessége a felmelegíteni kívánt tej mennyiségétől és annak kiindulási
hőmérsékletétől (szobahőmérséklet (22 °C) vagy hűtőszekrény-hőmérséklet (5 °C)) függ.
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4

A beállítás kiválasztásakor világítani kezd a narancsszínű jelzőfény. Ez jelzi, hogy
a cumisüveg-melegítő be van kapcsolva.

Megjegyzés
• Melegítés közben a rendszer egyenletesen keringeti és melegíti a tejet.

5

A gyors melegítési referenciatáblázat tartalmazza a tej felmelegítéséhez
szükséges időt. A gyors melegítési referenciatáblázatban feltüntetett időtartam
lejártával vegye ki a cumisüveget az etetéshez, vagy forgassa a gombot a
„Melegen tartás” opcióhoz a tej megfelelő hőmérsékleten tartásához.

Tipp
• Ha a tej nem elég meleg, helyezze vissza a cumisüveget további 30 másodpercre. Így a tej egy
kicsivel melegebb lesz, nem lesz azonban túlzottan forró.

Vigyázat!
• Ha a táblázatban feltüntetettnél hosszabb ideig hagyja az cumisüveget a cumisüvegmelegítőben, előfordulhat, hogy a tej túlzottan felmelegszik.
• Ha túlhevíti az anyatejet, értékes tápanyagok és vitaminok veszhetnek el belőle.
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6

A baba etetésének megkezdése előtt mindig ellenőrizze a tej/étel hőmérsékletét.
Óvatosan rázza meg az üveget vagy a tej tárolására használt tartóedényt, és a tej
hőmérsékletének ellenőrzéséhez cseppentsen néhány cseppet a csuklója belső
oldalára.

7

Forgassa a gombot vissza a „ki” állásba.

Vigyázat!
• A cumisüveg-melegítőben lévő víz a tej/bébiétel melegítése után forró lehet. Legyen körültekintő:
a forró víz komoly égési sérüléseket okozhat.
• Ha nem forgatja vissza a gombot a „ki” állásba, a víz tovább melegszik, és nagyon magas
hőmérsékletet fog elérni.

Gyors melegítési referenciatáblázat

ml

22 °C/72 °F

5 °C/40 °F

5 °C/40 °F

perc

perc

perc

60 ml – <150 ml

2–3

5–6

-

150 ml – <210 ml

3–4

6–7

-

210 ml – <270 ml

4–5

7–9

-

270 ml – 330 ml

5–6

-

8–10
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Megjegyzés
• A megadott melegítési idők a Philips Avent Natural és Classic+ polipropilén cumisüvegeken
alapulnak. Vegye figyelembe, hogy az Airfree szeleppel ellátott Philips Avent hasfájás elleni
polipropilén cumisüvegek és a Natural üveg cumisüvegek esetén az itt feltüntetettektől eltérő
melegítési idővel kell számolni. A cumisüveg típusa és anyaga mellett az olyan jellemzők, mint
a vastagság is hatással lehetnek a melegítési időre. Így akár kevesebb időbe is telhet nagyobb
mennyiségű tej megmelegítése.
• Előfordulhat, hogy az Ön számára kissé hidegnek tűnik a tej, ám egy újszülött számára ez a
hőmérséklet nagyon kellemes.

A cumisüveg-melegítő használata bébiétel melegítésére

1
2

Kövesse az előző fejezetben található lépéseket.

Gondoskodjon a bébiétel kevergetéséről melegítés közben. Ügyeljen rá, hogy ne
égesse meg az ujját, amikor a művelet közben megfogja a tartót/üveget.

A melegítést követően egy kanállal kóstolja meg a bébiételt, hogy az nem túl forró-e. Ha
a bébiétel nem elég meleg, helyezze vissza a tartóedényt a cumisüveg-melegítőbe, és
melegítse tovább, amíg az étel el nem éri a kívánt hőmérsékletet.
Megjegyzés
• A bébiételek változó sűrűségéből adódóan kifejezetten ajánljuk, hogy folyamatos kevergetés
mellett ellenőrizze a bébiétel hőmérsékletét az optimális eredmény elérése érdekében.
• A bébiételek változó sűrűségéből adódóan nem lehetséges a melegítési idők meghatározása
bébiételei számára.
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Tej melegítése a melegen tartás beállítás segítségével

1

Dugja a hálózati csatlakozódugót a fali konnektorba. Helyezze az üveget, illetve
tartóedényt a cumisüveg- és bébiétel-melegítőbe.

2

Töltsön annyi ivóvizet a cumisüveg-melegítőbe, hogy az egy szintbe kerüljön a
cumisüveg/tartóedény tejszintjével. Nagy mennyiségű tej esetében a maximális
vízmennyiség 1 cm-rel az üvegmelegítő fedele alatt legyen.

3

Válassza ki a melegen tartás állást.

Ennél a beállításnál lassan melegítheti fel a tejet, valamint lehetőség van a megfelelő
hőmérsékleten történő melegen tartásra. Például, 120 ml szobahőmérsékletű tej
15-20 perc alatt melegszik fel. A tejmennyiség és a kezdeti hőmérséklet függvényében a
melegítési idő lehet hosszabb vagy rövidebb.
- 12 -

Megjegyzés
• A Philips Avent azt tanácsolja, hogy röviddel a tej megmelegítése után etesse meg a babát. Nem
ajánljuk a tej újramelegítését, miután az már lehűlt.
• A baba etetésének megkezdése előtt mindig ellenőrizze a tej/étel hőmérsékletét.

4

Forgassa a gombot vissza a „ki” állásba, amikor az üveget/tárolóedényt
eltávolította a cumisüveg-melegítőből.

Cumisüveg-melegítő használata kiolvasztás beállításnál

1

Csatlakoztassa a készülék hálózati dugóját a fali aljzatba. Helyezze az üveget,
illetve tartóedényt a cumisüveg- és bébiétel-melegítőbe.

2

Töltsön annyi ivóvizet a cumisüveg-melegítőbe, hogy az egy szintbe kerüljön a
cumisüveg/tartóedény tej-/bébiétel-szintjével. Nagy mennyiségű tej/bébiétel
esetében a maximális vízmennyiség 1 cm-rel a cumisüveg melegítő fedele alatt
legyen.
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3

Válassza ki a kiolvasztás állást.

Ennél a beállításnál a fagyott tej/bébiétel ismét folyékony halmazállapotúvá olvasztható.
Fagyasztott tej esetében ellenőrizze a melegítési referenciatáblázatot a várható kiolvasztási
időért. A tej kiolvasztása után válassza ki a gyors melegítés beállítást, illetve a melegen
tartás beállítást a tej felmelegítése érdekében. A használati utasításokat lásd a korábbi
fejezetekben. A hűtő hőmérsékletét vegye a tej kiindulási hőmérsékletének a melegítési
idő hosszának kiválasztása során.

4

ml

óra

60 ml – 90 ml

1 – 1,5

120 ml – 150 ml

1,5 – 2

180 ml – 210 ml

1,5 – 2,5

Ennél a beállításnál bébiételt is olvaszthat a Philips Avent edényben. Miután
kiolvasztotta a bébiételt, válassza ki az ételmelegítés beállítást annak
felmelegítésére. A használati utasításokat lásd az előző fejezetben.
Megjegyzés

• A bébiételek változó sűrűségéből adódóan kifejezetten ajánljuk, hogy folyamatos kevergetés
mellett ellenőrizze a bébiétel hőmérsékletét az optimális eredmény elérése érdekében.
• A bébiételek változó sűrűségéből adódóan nem lehetséges a melegítési idők meghatározása
bébiételei számára.
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Tisztítás és vízkőmentesítés
Tisztítás

1
2

3

Használat után mindig húzza ki a cumisüveg-melegítő csatlakozóját a hálózati
aljzatból, és hagyja kihűlni a készüléket.
Higiéniai okokból ürítse ki a vizet a cumisüveg-melegítő belsejéből.

Nedves törlőruhával törölje át a cumisüveg-melegítő külsejét és belsejét.
» A cumisüveg-melegítő tisztításához ne használjon súrolószert, antibakteriális
tisztítószereket, kémiai oldószereket vagy éles eszközöket.

Megjegyzés
• Ha bébiétel melegítésére használta a cumisüveg-melegítőt, ügyeljen arra, hogy ne maradjon
kiömlött étel a készülék alján.
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Vízkőmentesítés
Javasoljuk, hogy négyhetente végezze el a készülék vízkőmentesítését, hogy biztosítva
legyen a hatékony üzemelés.
1 A cumisüveg-melegítő vízkőmentesítéséhez keverjen össze 50 ml háztartási
ecetet 100 ml hideg vízzel. Kapcsolja be a cumisüveg-melegítőt, válassza ki az 1.
gyors tejmelegítés beállítást, és működtesse a készüléket kb. 10 percig. Hagyja az
oldatot a cumisüveg-melegítőben, amíg fel nem oldódik az összes vízkő.

10 min

Megjegyzés
• Használhat citromsav alapú vízkőmentesítő szert is.
• Ne használjon más típusú vízkőmentesítőt.

2

Mielőtt kiürítené a cumisüveg-melegítőt, húzza ki a csatlakozót a hálózati
aljzatból.

3

Ürítse ki a cumisüveg-melegítőt, majd alaposan öblítse ki a belsejét. Ha az öblítés
után is lát vízkőnyomokat, ismételje meg a vízkőmentesítési eljárást.
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Újrahasznosítás
Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási
hulladékként (2012/19/EU).
Kövesse az országában érvényes, az elektromos és elektronikus készülékek
hulladékkezelésére vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő hulladékkezelés
segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív
következmények megelőzésében.

Garancia és terméktámogatás
Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a www.philips.hu/support
weboldalra, vagy olvassa el a különálló, világszerte érvényes garancialevelet.

Hibakeresés
Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő
problémákkal. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, forduljon a
helyi vevőszolgálathoz.
Probléma

Megoldás

A tej túl meleg.

Lehet, hogy nem megfelelő beállítást választott, vagy a beállítási
táblázatban jelzetthez képest hosszabb ideig hagyta a cumisüveget a
cumisüveg-melegítőben.
Válasza ki a beállítást, és ellenőrizze a tej felmelegítéséhez szükséges
időt a „Gyors melegítési referenciatáblázat” alapján. A gyors melegítési
referenciatáblázatban feltüntetett időtartam lejártával azonnal vegye
ki a cumisüveget, vagy a tej melegen tartásához forgassa a gombot a
„Melegen tartás” opcióhoz, ellenkező esetben a tej túlmelegszik.

A tej még mindig hideg.

Lehetséges, hogy nem megfelelő beállítást választott ki, vagy szilikonos
cumisüveget használ.
Válasza ki a beállítást, és ellenőrizze a tej felmelegítéséhez szükséges
időt a „Gyors melegítési referenciatáblázat” alapján. A gyors melegítési
referenciatáblázatban feltüntetett időtartam lejártával azonnal vegye
ki a cumisüveget, vagy a tej melegen tartásához forgassa a gombot a
„Melegen tartás” opcióhoz, ellenkező esetben a tej túlmelegszik.
Ha szilikonos cumisüveget használ, a gyors melegítési
referenciatáblázatban jelzett idő leteltével várjon 30-60 másodpercet,
hogy a tej biztosan felmelegedjen.

A cumisüveg-melegítő
túl lassan olvasztja ki a
tejet.

A tejet soha nem szabad magas hőmérsékleten kiolvasztani, mert
ez a tápanyagok elvesztéséhez vezet. Az enyhe hőmérsékleten való
kiolvasztás miatt a vártnál hosszabb időt vehet igénybe a tej kiolvadása.

A cumisüveg-melegítő a
melegítés alatt leáll.
Nem tudom bekapcsolni
a cumisüveg-melegítőt.

Lehet, hogy vízkő tömíti el a cumisüveg-melegítő alját.
A cumisüveg-melegítőt legalább négy hetente vízkőmentesíteni kell.
Lásd a „Vízkőmentesítés” című részt.
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