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Svarbu

Prieš pradėdami naudoti buteliuko šildytuvą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir 
saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

Pavojus
 - Nenardinkite laido, kištuko arba prietaiso į vandenį arba 

kitokius skysčius.
Įspėjimas
 - Prietaisą naudokite tik patalpose.
 - Nepalikite maitinimo laido nutįsusio nuo stalo ar darbastalio 

krašto. Per ilgo laido dalį galima laikyti buteliukų šildytuvo 
pagrinde.

 - Saugokite maitinimo laidą nuo karštų paviršių.
 - Prietaisą junkite tik į įžemintą sieninį el. lizdą. Visada 

įsitikinkite, kad kištukas tinkamai įkištas į sieninį elektros lizdą.
 - Prieš jungdami prietaisą prie maitinimo tinklo patikrinkite, ar 

prietaiso apačioje nurodyta įtampa atitinka vietinę elektros 
įtampą.

 - Jei būtina naudoti ilgintuvą, įsitikinkite, kad tai yra įžemintas, 
mažiausiai 13 amperų ilgintuvas.

 - Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas kištukas, maitinimo laidas 
arba pats prietaisas. Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi 
pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės 
priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai, 
kitaip kyla pavojus. 

 - Nestatykite prietaiso ant arba šalia įkaitusios dujinės arba 
elektrinės viryklės ir nedėkite jo į įkaitintą orkaitę.

 - Šiuos prietaisus gali naudoti asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai 
ir protiniai gebėjimai yra silpnesni arba kurie neturi patirties 
ir žinių. Jie turi būti prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudotis 
prietaisu bei supažindinti su susijusiais pavojais.

 - Valyti ir taisyti prietaiso vaikai negali.
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 - Šį prietaisą gali naudoti 3 metų ir vyresni vaikai. Jie turi būti 
prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir turi 
suvokti su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturėtų valyti ir taisyti 
prietaiso, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų ir prižiūrimi. 
Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 3 metų vaikams 
nepasiekiamoje vietoje.

 - Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu.
 - Neužpilkite vandens ant maitinimo kištuko.
 - Jei norite išvengti galimų susižalojimų dėl netinkamo 

naudojimo, prietaisą naudokite taip, kaip nurodyta šiame 
naudotojo vadove.

 - Nekaitinkite prietaiso iš anksto.
 - Prieš pildami vandenį visada pirmiausia į buteliuko šildytuvą 

įdėkite buteliuką su dangteliu.
 - Prieš įjungdami buteliuko šildytuvą patikrinkite, ar įpylėte 

vandens.
 - Karštu vandeniu galite stipriai nusideginti. Būkite atsargūs, kai 

buteliuko šildytuve yra karšto vandens.
 - Naudojant prietaisą jo paviršius gali įkaisti, o baigus naudoti, 

paviršius dar kurį laiką lieka karštas.
 - Nekilnokite prietaiso, jei jame yra karšto vandens.
 - Pasiekus reikiamą maisto ar pieno temperatūrą, išimkite 

buteliuką ar indelį iš buteliuko šildytuvo. Jei maistą ar pieną 
paliksite buteliuko šildytuve, maisto ar pieno temperatūra 
didės.

 - Prieš pradėdami maitinti vaiką visada patikrinkite maisto 
temperatūrą. Švelniai pasukite buteliuką ir patikrinkite 
užlašindami kelis lašus ant vidinės savo riešo pusės.
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Dėmesio
 - Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose vietose, 

pvz., sodo nameliuose, viešbučiuose, kuriuose patiekiami 
pusryčiai, personalo virtuvėje parduotuvėse, biuruose ar kitoje 
darbo aplinkoje, taip pat viešbučiuose, moteliuose ir kitoje 
gyvenamojo tipo aplinkoje.

 - Išjunkite prietaisą iš lizdo, jei jis nenaudojamas.
 - Panaudojus kaitinimo elemento paviršius kurį laiką gali būti 

karštas.
 - Prieš valydami prietaisą leiskite jam atvėsti. 
 - Norėdami išvengti nepataisomo gedimo, laikykitės kalkių 

nuosėdų šalinimo instrukcijų.
 - Nebandykite atidaryti ar taisyti prietaiso patys. Galite 

kreiptis į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (žr. 
www.philips.com/support)� 

 - Negalima šildyti maisto pernelyg ilgai.
Pagaminimo datos kodas YYWW yra nurodytas laido laikymo skyriuje, buteliuko šildytuvo 
pagrinde.

Elektromagnetiniai laukai (EML)
„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl elektromagnetinių 
laukų poveikio.
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Įvadas

Sveikiname įsigijus „Philips Avent“ ir sveiki atvykę į inovacijų pasaulį! Norėdami 
pasinaudoti „Philips Avent“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu 
www.philips.com/welcome�
Naudodami šį buteliuko šildytuvą galite saugiai pašildyti visus „Philips Avent“ maitinimo 
buteliukus, pieno / maisto indus ir kitus kūdikių maisto indus.
Pastaba. „Philips Avent“ motinos pieno maišelių ir „Philips Avent“ 60 ml buteliukų šiame 
buteliuko šildytuve naudoti negalima.

Buteliuko šildytuvo naudojimas

Gaminio apžvalga

Buteliuko 
šildytuvas

Lemputė

Nustatymų 
rankenėlė

Šilumos išlaikymo 
nustatymas 

1 greito pieno 
šildymo nustatymasAtšildymo 

nustatymas Maisto šildymo 
nustatymas

Išjungimo 
nustatymas

2 greito pieno 
šildymo nustatymas
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Nustatymų paaiškinimas

Buteliuko šildytuvas išjungtas ir nešviečia lemputė. Pasirinkus bet kurį kitą 
nustatymą, prietaisas bus įjungtas ir švies lemputė.

Pasirinkite šį nustatymą, kai norite greitai pašildyti kambario temperatūros 
(22 °C) pieno buteliuką, kuriame yra nuo 60 ml iki 330 ml pieno, arba šaltą 
(5 °C) pieno buteliuką, kuriame yra nuo 60 ml iki 240 ml pieno.
Buteliuką būtina nedelsiant išimti, kai tik pasiekiama reikiama temperatūra, 
nes kitu atveju pienas bus perkaitintas.
Pasirinkite šį nustatymą, kai norite greitai pašildyti šaltą (5° C) pieno 
buteliuką, kuriame yra nuo 270 ml iki 330 ml pieno.
Buteliuką būtina nedelsiant išimti, kai tik pasiekiama reikiama temperatūra, 
nes kitu atveju pienas bus perkaitintas.

Pasirinkite šį nustatymą, jei norite pašildyti kūdikių maisto indelį.

Naudojant šį nustatymą, pienas šildomas lėtai ir išlaikomas šiltas. 

Buteliuke / indelyje esantis pienas / kūdikių maistas ištirpdomas iki skystos 
būsenos. Nešildoma.
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Buteliuko šildytuvo motinos pieno šildymo nustatymo naudojimas

1 Įkiškite maitinimo kištuką į sieninį elektros lizdą. Buteliuką įdėkite į buteliuko 
šildytuvą. 

2 Į buteliuko šildytuvą įpilkite tiek geriamojo vandens, kad jo lygis atitiktų pieno 
lygį buteliuke. Jei šildoma daug pieno, didžiausias vandens lygis yra maždaug 
1 cm iki buteliuko šildytuvo viršaus. Tinkamas vandens lygis užtikrina efektyvų 
šildymą.

1 cm

3 Pasirinkite norimą nustatymą pagal pieno turį. Šio skyriaus pabaigoje pateiktoje 
lentelėje yra nurodyta motinos pieno šildymo trukmė, kurią pienas turi būti 
šildomas pasirinkus tam tikrą nustatymą.

Pastaba

• Pieno šildymo greitis priklauso nuo šildomo pieno kiekio ir jo pradinės temperatūros, t. y. 
kambario temperatūra (22 °C) arba šaldytuvo temperatūra (5 °C)�
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4 Pasirinkus nustatymą įsijungia oranžinė lemputė. Tai rodo, kad buteliuko 
šildytuvas yra įjungtas.

 

Pastaba

• Šildant pienas cirkuliuoja ir pašildomas vienodai.

5 Motinos pieno šildymo lentelėje pasitikrinkite, kiek laiko turi būti šildomas 
pienas. Praėjus motinos pieno šildymo lentelėje nurodytam laikui, išimkite 
buteliuką ir maitinkite arba pasukite rankenėlę į padėtį „Šilumos išlaikymas“, kad 
pienas išliktų šiltas ir tinkamos temperatūros.

     

Patarimas

• Jei pastebėsite, kad pienas sušilo nepakankamai, galite buteliuką vėl įdėti į prietaisą ir papildomai 
pašildyti ne ilgiau nei 30 sekundžių. Taip pašildysite daugiau, bet neperkaitinsite. 

Dėmesio

• Jei buteliuką paliksite buteliuko šildytuve ilgiau nei nurodyta nustatymų lentelėje, pienas gali 
perkaisti�

• Jei perkaitinsite motinos pieną, vertingos maistinės medžiagos ir vitaminai gali būti prarasti.
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6 Prieš pradėdami maitinti kūdikį, visada patikrinkite temperatūrą. Švelniai 
papurtykite pieno buteliuką arba talpą ir patikrinkite pieno temperatūrą 
užlašindami kelis jo lašus ant vidinės riešo pusės.

 

7 Pasukite rankenėlę atgal į padėtį „Išjungta“.

 

Dėmesio

• Baigus šildyti pieną / kūdikių maistą, vanduo buteliukų šildytuve gali būti karštas. Būkite atsargūs, 
nes karštas vanduo gali nudeginti. 

• Jeigu rankenėlės nepasuksite į „išjungta“ padėtį, vanduo bus ir toliau kaitinamas, kol pasieks labai 
aukštą temperatūrą.

Motinos pieno šildymo lentelė

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�
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Pastaba

• Nurodytas šildymo laikas pagrįstas „Philips Avent Natural“ ir „Anti-colic“ polipropileno buteliukais. 
Atkreipkite dėmesį, kad „Philips Avent Anti-colic“ polipropileno buteliukų su „AirFree“ vožtuvu ir 
stiklinių buteliukų „Natural“ šildymo trukmė skiriasi nuo nurodytų. Be buteliuko tipo ir medžiagos, 
šildymo trukmei įtakos gali turėti ir tokios charakteristikos, kaip storis. Dėl to didelis pieno kiekis 
gali būti pašildomas greičiau.

• Jums pienas gali atrodyti vėsus, tačiau naujagimiui ši temperatūra labai tinka.

Buteliuko šildytuvo naudojimas kūdikių maistui pašildyti

1 Vadovaukitės tais pačiais nurodymais kaip ir ankstesniame skyriuje. 
2 Šildydami nepamirškite maišyti kūdikių maisto, nes jis nėra maišomas 

automatiškai. Būkite atsargūs, kad maišydami ir laikydami indą / indelį 
nenusidegintumėte pirštų.

  
Pašildę šaukšteliu paragaukite kūdikių maisto patys, kad jis nebūtų per karštas. Jei maistas 
nepakankamai šiltas, įdėkite indelį atgal į buteliuko šildytuvą ir palaukite, kol kūdikio 
maistas pasieks reikiamą temperatūrą.

Pastaba

• Dėl skirtingos kūdikių maisto konsistencijos šildant jį rekomenduojama nuolat maišyti ir tikrinti, 
kad maistas tinkamai sušiltų.

• Dėl skirtingos kūdikių maisto konsistencijos nėra galimybės nurodyti jo šildymo laiko.
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Pieno pašildymas naudojant šilumos išlaikymo nustatymą 

1 Įkiškite maitinimo kištuką į sieninį elektros lizdą. Buteliuką arba indą įdėkite į 
buteliuko šildytuvą.

        

2 Į buteliuko šildytuvą įpilkite tiek geriamojo vandens, kad jo lygis atitiktų pieno 
lygį buteliuke / inde. Jei šildoma daug pieno, didžiausias vandens lygis yra 
maždaug 1 cm iki buteliuko šildytuvo viršaus.

1 cm

1 cm

3 Pasirinkite šilumos palaikymo padėtį.

 
Naudodami šį nustatymą galite lėtai pašildyti pieną ir palaikyti reikiamą jo temperatūrą. 
Pvz., jei norite pašildyti 125 ml kambario temperatūros pieno buteliuką, procesas truks 
15–20 min. Atsižvelgiant į pieno tūrį ir pradinę jo temperatūrą, šildymo laikas gali būti 
ilgesnis arba trumpesnis. 
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Pastaba

• „Philips Avent“ rekomenduoja maitinti kūdikį iš karto, kai tik pašildomas pienas. Jei pienas vėl 
atvėso, nerekomenduojame jo šildyti dar kartą.

• Prieš pradėdami maitinti kūdikį, visada patikrinkite temperatūrą.

4 Išėmę buteliuką / indą iš buteliuko šildytuvo, pasukite rankenėlę atgal į „išjungta“ 
padėtį (išjungta).

 

Buteliuko šildytuvo atšildymo nustatymo naudojimas

1 Prietaiso kištuką įkiškite į sieninį el. lizdą. Buteliuką arba indą įdėkite į buteliuko 
šildytuvą.

       

2 Į buteliuko šildytuvą įpilkite tiek geriamojo vandens, kad jo lygis atitiktų pieno / 
kūdikio maisto lygį buteliuke / inde. Jei šildoma daug pieno / kūdikio maisto, 
didžiausias vandens lygis yra maždaug 1 cm iki buteliuko šildytuvo viršaus.

1 cm
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1 cm

3 Pasirinkite atšildymo padėtį.

 
Pasirinkę šį nustatymą, užšaldytą pieną / kūdikių maistą galite atšildyti iki skystos būsenos. 
Jei pienas užšaldytas, patikrinkite šildymo laiko lentelę, kurioje nurodoma numatoma 
atšildymo trukmė. Atšildę užšaldytą pieną pasirinkite motinos pieno pašildymo arba 
šilumos palaikymo nustatymą ir pašildykite pieną. Naudojimo instrukcijas rasite 
ankstesniuose skyriuose. Norėdami pasitikrinti apytikslį šildymo laiką lentelėje, manykite, 
kad pieno temperatūra yra artima šaldytuvo temperatūrai.

ml val�

60 – 90 ml 1–1,5

125 – 150 ml 1,5–2

180 – 210 ml 1,5–2,5

4 Be to, naudodami šį nustatymą, galite atšildyti kūdikio maistą „Philips Avent“ 
maisto indelyje. Atšildę užšaldytą kūdikių maistą pašildykite jį pasirinkdami 
maisto pašildymo nustatymą. Naudojimo instrukcijas rasite ankstesniame 
skyriuje�

Pastaba

• Dėl skirtingos kūdikių maisto konsistencijos šildant jį rekomenduojama nuolat maišyti ir tikrinti, 
kad maistas tinkamai sušiltų.

• Dėl skirtingos kūdikių maisto konsistencijos nėra galimybės nurodyti jo šildymo laiko.
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Valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas

Valymas

1 Po kiekvieno naudojimo išjunkite buteliuko šildytuvą ir leiskite jam atvėsti.
2 Dėl higienos iš buteliuko šildytuvo išpilkite vandenį.

 

3 Drėgna šluoste nuvalykite buteliuko šildytuvo išorę ir vidų.
 » Valydami buteliuko šildytuvą nenaudokite abrazyvinių, antibakterinių valymo 
priemonių, cheminių tirpiklių arba aštrių įrankių. 

 

Pastaba

• Jei buteliuko šildytuvu šildėte kūdikio maistą, įsitikinkite, kad buteliuko šildytuvo dugne neliko 
išsiliejusių kūdikio maisto likučių.
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Kalkių nuosėdų šalinimas

Norint užtikrinti efektyvų buteliuko šildytuvo veikimą, kalkių nuosėdas rekomenduojama 
šalinti kas keturias savaites�
1 Norėdami pašalinti kalkes iš buteliukų šildytuvo, sumaišykite 50 ml  baltojo acto 

ir 100 ml šalto vandens. Įjunkite buteliukų šildytuvą, pasirinkite 1 motinos pieno 
šildymo nustatymą ir palikite prietaisą veikti 10 min. Palikite tirpalą buteliuko 
šildytuve, kol ištirps visos kalkių nuosėdos.

10 min  

Pastaba

• Taip pat galite naudoti citrinos rūgšties pagrindu pagamintas nuosėdų šalinimo priemones.
• Nenaudokite jokių kitokio tipo nuosėdų šalinimo priemonių.

2 Išjunkite buteliuko šildytuvą prieš išpildami jo turinį.

 

3 Ištuštinkite buteliuko šildytuvą ir kruopščiai išplaukite jo vidų. Jei išplovę vis dar 
matote kalkių nuosėdų pėdsakų, pakartokite kalkių šalinimo procedūrą.
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Perdirbimas

Šis simbolis reiškia, kad elektrinių prietaisų negalima išmesti kartu su įprastomis 
buitinėmis atliekomis.
Vadovaukitės savo šalies atskiro elektrinių produktų surinkimo taisyklėmis.

Palaikymas

Jei reikia pagalbos dėl gaminių, pvz., atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus, 
apsilankykite svetainėje www.philips.com/support�

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, kurių kyla naudojantis šiuo 
prietaisu. Jei negalite išspręsti problemos naudodamiesi toliau pateikta informacija, 
kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Problema Sprendimas

Pienas per karštas. Gali būti, kad pasirinkote netinkamą nustatymą arba palikote 
buteliuką buteliukų šildytuve ilgiau nei nurodyta nustatymų 
lentelėje.
Pasirinkite nustatymą ir patikrinkite pienui šildyti reikiamą 
trukmę „Motinos pieno šildymo lentelėje“. Praėjus motinos pieno 
šildymo lentelėje nurodytam laikui, iškart išimkite buteliuką arba 
pasukite rankenėlę į padėtį „Šilumos išlaikymas“, kad pienas 
išliktų šiltas, priešingu atveju pienas perkais.

Pienas vis dar šaltas. Gali būti, kad pasirinkote netinkamą nustatymą arba naudojote 
silikoninį buteliuką.
Pasirinkite nustatymą ir patikrinkite pienui šildyti reikiamą 
trukmę „Motinos pieno šildymo lentelėje“. Praėjus motinos pieno 
šildymo lentelėje nurodytam laikui, iškart išimkite buteliuką arba 
pasukite rankenėlę į padėtį „Šilumos išlaikymas“, kad pienas 
išliktų šiltas, priešingu atveju pienas perkais.
Jei naudojate silikoninį buteliuką, praėjus motinos pieno šildymo 
lentelėje nurodytam laikui, palaukite 30–60 sek., kad pienas tikrai 
būtų šiltas.

Buteliukų šildytuvas 
per lėtai atšildo pieną. 

Pienas niekada neturi būti atšildomas aukštoje temperatūroje, 
nes tokiu atveju prarastų maistinių medžiagų. Dėl nedidelės 
pieno atšildymo temperatūros pieno atšildymas gali trukti ilgiau 
nei tikėtasi. 

Buteliukų šildytuvas 
nustoja veikti šildymo 
proceso metu.
Negaliu įjungti 
buteliukų šildytuvo.

Buteliukų šildytuvo dugnas gali būti padengtas kalkių 
nuosėdomis. 
Kalkių nuosėdas iš buteliukų šildytuvo reikia šalinti bent kas 
keturias savaites. 
Žr. skyriuje „Kalkių nuosėdų šalinimas“.
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