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Önemli

Biberon ısıtıcıyı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve gelecekte 
başvurmak üzere saklayın.

Tehlike
 - Kablo, fiş veya cihazı asla suya ya da başka bir sıvıya 

batırmayın.
Uyarı
 - Cihazı sadece iç mekanlarda kullanın.
 - Elektrik kablosunun masa ya da tezgahtan sarkmamasına 

dikkat edin. Kablonun fazla kısmı biberon ısıtıcının tabanında 
saklanabilir.

 - Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
 - Cihazı sadece topraklı prize takın. Elektrik fişinin prize düzgün 

bir şekilde takıldığından her zaman emin olun.
 - Cihazı prize takmadan önce, cihazın tabanında belirtilen 

gerilimin yerel şebeke gerilimiyle uygunluğunu kontrol edin.
 - Uzatma kablosu kullanmanız gerekiyorsa kablonun en az 

13 amperlik topraklı uzatma kablosu olduğundan emin olun.
 - Cihazın fişi, kordonu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle 

kullanmayın. Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa bir tehlike 
oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği 
bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler 
tarafından değiştirilmesini sağlayın. 

 - Cihazı sıcak gazlı ve elektrikli pişiricinin üzerine veya yakınına 
ya da ısıtılmış bir fırına koymayın.

 - Bu cihazın fiziksel, duyusal ya da zihinsel becerileri gelişmemiş 
veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından 
kullanımı, bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması 
veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlaması ve 
olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.

 - Temizleme işlemi ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından 
gerçekleştirilmemelidir.
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 - Bu cihaz, gözetim altında oldukları veya cihazın güvenli 
bir şekilde kullanımına dair gerekli talimatlar verildiği ve 
potansiyel tehlikeleri anladıkları takdirde, 3 veya üzeri yaştaki 
çocuklar tarafından kullanılabilir. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 
8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece, 
çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu 
3 yaşından küçük çocukların erişemeyecekleri yerlerde 
muhafaza edin.

 - Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
 - Elektrik fişine su dökmeyin.
 - Hatalı kullanım nedeniyle oluşabilecek olası yaralanmaları 

önlemek için cihazı sadece kullanım kılavuzunda açıklanan 
şekilde kullanın.

 - Cihazı önceden ısıtmayın.
 - Biberon ısıtıcıya su eklemeden önce mutlaka tamamen 

doldurulmuş bir biberon yerleştirin.
 - Biberon ısıtıcıyı açmadan önce su eklediğinizden emin olun.
 - Sıcak su, ciddi yanıklara sebep olabilir. Biberon ısıtıcıda sıcak su 

varken dikkatli olun.
 - Cihazın açık yüzeyleri kullanım sırasında ısınabilir ve kullanım 

sonrasında bir süre sıcak kalabilir.
 - İçinde sıcak su varken cihazı hareket ettirmeyin.
 - Mama veya süt istenen sıcaklığa ulaştığında biberon ya da 

kabı biberon ısıtıcıdan çıkarın. Biberon ısıtıcıda mama veya süt 
bırakırsanız sıcaklıkları artar.

 - Çocuğunuza vermeden önce mutlaka mamanın sıcaklığını 
kontrol edin. Biberonu yavaşça sallayın ve bileğinizin iç kısmına 
birkaç damla damlatarak sıcaklığı kontrol edin.
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Dikkat
 - Bu cihaz, aşağıdaki gibi ev içi ve benzeri yerlerde kullanıma 

uygundur: çiftlik evleri, pansiyonlar, mağazalardaki personel 
mutfağı alanları, ofisler ve diğer çalışma ortamları, oteller, 
moteller ve diğer konaklama ortamları.

 - Kullanmadığınız zamanlarda cihazın fişini prizden çekin.
 - Isıtma elemanının yüzeyi kullanım sonrasında bir süre sıcak 

kalabilir.
 - Cihazı temizlemeden önce soğumasını bekleyin. 
 - Onarılamaz hasarlardan kaçınmak için kireç temizleme 

talimatlarını takip edin.
 - Cihazı açmaya veya onarım yapmaya çalışmayın. Ülkenizdeki 

Philips Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz (bkz. 
www.philips.com/support)� 

 - Mama çok uzun süre ısıtılmamalıdır.
YYWW üretim tarihi kodu, biberon ısıtıcının tabanındaki kablo saklama bölmesinde 
bulunur.

Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve 
düzenlemelere uygundur.
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Giriş

Satın alma tercihiniz için teşekkür ederiz, Philips Avent'e hoş geldiniz! Philips Avent'in 
sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için www.philips.com/welcome adresinden 
ürün kaydınızı yaptırın.
Bu biberon ısıtıcı ile tüm Philips Avent biberonlarını, süt/bebek maması saklama haznelerini 
ve diğer bebek maması kavanozlarını güvenli bir şekilde ısıtabilirsiniz.
Not: Philips Avent anne sütü torbaları ve Philips Avent 60 ml biberonlar, bu biberon ısıtıcıda 
ısıtılamaz.

Biberon ısıtıcıyı kullanma

Ürün hakkında genel bilgiler

Biberon ısıtıcı

Açık

Ayar düğmesi

Sıcak tutma ayarı 

Hızlı süt ısıtma ayarı 1Buz çözme ayarı

Yiyecek ısıtma ayarı

Kapalı ayarı
Hızlı süt ısıtma ayarı 2
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Ayarların açıklaması

Biberon ısıtıcı kapanır ve ışık söner. Diğer tüm ayarlarda cihaz açılır ve ışık 
yanar�

İçerisinde 60 ml ila 330 ml süt bulunan bir biberonu oda sıcaklığında (22°C) 
veya 60 ml ila 240 ml süt bulunan bir biberonu soğuk sıcaklıkta (5°C) hızlı 
bir şekilde ısıtmak istiyorsanız bu ayarı seçin.
Doğru sıcaklığa ulaşıldığında biberon hemen ısıtıcıdan çıkarılmalıdır, aksi 
takdirde süt aşırı ısınır.
İçerisinde 270 ml ila 330 ml süt bulunan bir biberonu soğuk sıcaklıkta (5°C) 
hızlı bir şekilde ısıtmak istiyorsanız bu ayarı seçin.
Doğru sıcaklığa ulaşıldığında biberon hemen ısıtıcıdan çıkarılmalıdır, aksi 
takdirde süt aşırı ısınır.

Bir kap/kavanoz dolusu bebek mamasını ısıtmak istediğinizde bu ayarı 
seçin.

Bu ayar sütü daha düşük bir hızda ısıtır ve daha sonra sıcak tutmaya devam 
eder. 

Bir biberon/kap dolusu sütün/bebek mamasının buzunun çözülmesini ve 
sıvı hale gelmesini sağlar. Isıtma işlemi gerçekleşmez.
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Biberon ısıtıcıyı hızlı süt ısıtma ayarı ile kullanma

1 Elektrik fişini prize takın� Biberon ısıtıcıya bir biberon yerleştirin� 

2 Biberon ısıtıcıyı biberondaki süt seviyesine kadar içme suyuyla doldurun� Süt 
miktarının fazla olması durumunda maksimum su seviyesi, biberon ısıtıcının en 
üst kısmından yaklaşık 1 cm aşağıda olmalıdır� Doğru su seviyesi doğru ısıtma 
performansı sağlar�

1 cm

3 Süt miktarına bağlı olarak istediğiniz ayarı seçin� Sütün seçilen ayarda ne kadar 
süre ısıtılması gerektiğini kontrol etmek için bu bölümün sonundaki hızlı ısıtma 
referans tablosuna göz atın�

Not

• Süt ısıtma hızı, ısıtılan sütün miktarına ve ilk sıcaklığına bağlıdır [ör. oda sıcaklığı (22°C) veya 
buzdolabı sıcaklığı (5°C)]�
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4 Bir ayar seçtiğinizde turuncu renkli ışık yanar� Bu, biberon ısıtıcının açık olduğunu 
gösterir�

 

Not

• Süt ısıtılırken biberonun içinde hareket eder ve eşit şekilde ısınır.

5 Sütü ısıtmak için gereken süreyi öğrenmek amacıyla hızlı ısıtma referans 
tablosuna göz atın� Hızlı ısıtma referans tablosunda belirtilen süre dolduktan 
sonra biberonu bebeğinize vermek için çıkarın veya sütü doğru sıcaklıkta tutmak 
için düğmeyi çevirerek "Sıcak Tutma" moduna alın�

     

İpucu

• Isıtma işleminden sonra sütün yeterince sıcak olmadığını fark ederseniz biberonu ekstra ısıtma için 
en fazla 30 saniyeliğine cihaza geri koyabilirsiniz. Böylece süt aşırı değil, sadece biraz daha ısınmış 
olur. 

Dikkat

• Biberonu ayarlar tablosunda belirtilenden daha uzun bir süre biberon ısıtıcıda ısıtırsanız süt fazla 
ısınabilir.

• Anne sütünü fazla ısıtırsanız yararlı besinler ve vitaminler kaybolabilir.
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6 Bebeğinize vermeden önce sütün sıcaklığını daima kontrol edin� Biberonu 
veya süt saklama kabını yavaşça sallayın ve bileğinizin iç kısmına birkaç damla 
damlatarak sütün sıcaklığını kontrol edin�

 

7 Düğmeyi tekrar 'kapalı' konumuna getirin�

 

Dikkat

• Süt/bebek maması ısıtma işleminden sonra biberon ısıtıcıdaki su sıcak olabilir. Sıcak su ciddi 
yanıklara sebep olabileceğinden dikkatli olun. 

• Düğmeyi tekrar "kapalı" konumuna getirmezseniz su ısınmaya devam edecek ve çok yüksek bir 
sıcaklığa ulaşacaktır.

Hızlı ısıtma referans tablosu

ml

22°C 5°C 5°C

60 - <150 ml 2 - 3 dk 5 - 6 dk -

150 - <210 ml 3 - 4 dk 6 - 7 dk -

210 - <270 ml 4 - 5 dk 7 - 9 dk -

270 - 330 ml 5 - 6 dk - 8 - 10 dk
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Not

• Belirtilen ısıtma süreleri, Philips Avent Natural ve antikolik polipropilen biberonlar temel alınarak 
hesaplanmıştır. AirFree valfli Philips Avent Antikolik polipropilen biberonların ve Natural cam 
biberonların ısıtma sürelerinin burada belirtilenlerden farklı olduğunu unutmayın. Biberon 
türünün ve malzemesinin yanı sıra kalınlık gibi özellikler de ısınma süresini etkileyebilir. Bu nedenle 
daha fazla miktarda sütü ısıtmak daha az zaman alabilir.

• Süt size soğuk gelebilir ancak bu sıcaklık yeni doğmuş bir bebek için idealdir.

Biberon ısıtıcıyı bebek maması ısıtmak için kullanma

1 Önceki bölümde belirtilen adımları uygulayın� 
2 Mama otomatik olarak hareket etmediğinden ısıtma işlemi sırasında mamayı 

mutlaka karıştırın� Karıştırma sırasında kabı/kavanozu tutarken parmaklarınızı 
yakmamaya dikkat edin�

  
Isıtma işleminden sonra mamanın çok sıcak olmadığından emin olmak için mamayı bir 
kaşıkla test edin. Mama yeterince sıcak değilse biberonu biberon ısıtıcıya geri yerleştirin ve 
mamayı istediğiniz sıcaklığa gelene kadar tekrar ısıtın.

Not

• Bebek maması içeriğinde çok çeşitli malzemeler bulunması nedeniyle, en iyi sonucu almak için 
bebek mamasını ısınırken sürekli karıştırmanız ve kontrol etmeniz kesinlikle önerilir.

• Bebek mamasının çok çeşitli malzemeler içermesi nedeniyle, bebek maması için ısıtma süresi 
önerisinde bulunmak mümkün değildir.
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Süt ısıtmak için sıcak tutma ayarını kullanma 

1 Elektrik fişini prize takın� Biberon ısıtıcıya bir biberon veya kap yerleştirin�

        

2 Biberon ısıtıcıyı biberondaki/kaptaki süt seviyesine kadar içme suyuyla doldurun� 
Süt miktarının fazla olması durumunda maksimum su seviyesi, biberon ısıtıcının 
en üst kısmından yaklaşık 1 cm aşağıda olmalıdır�

1 cm

1 cm

3 Sıcak tutma ayarını seçin�

 
Bu ayarda sütü düşük hızda ısıtabilir ve doğru uç sıcaklıkta tutabilirsiniz. Örneğin oda 
sıcaklığındaki 120 ml süt içeren bir biberonu ısıtmak, 15-20 dakika sürebilir. Isıtma süresi, 
süt miktarına ve başlangıç sıcaklığına bağlı olarak daha kısa veya daha uzun sürebilir. 
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Not

• Philips Avent, sütü ısınır ısınmaz bebeğinize vermenizi tavsiye eder. Süt soğuduktan sonra sütü 
tekrar ısıtmanızı tavsiye etmiyoruz.

• Bebeğinize vermeden önce sütün sıcaklığını daima kontrol edin.

4 Biberonu/kabı biberon ısıtıcıdan çıkardıktan sonra düğmeyi "kapalı" konuma 
getirin�

 

Biberon ısıtıcıyı buz çözme ayarıyla kullanma

1 Cihazın fişini prize takın� Biberon ısıtıcıya bir biberon veya kap yerleştirin�

       

2 Biberon ısıtıcıyı biberondaki/kaptaki süt/mama seviyesine kadar içme suyuyla 
doldurun� Süt/mama miktarının fazla olması durumunda maksimum su seviyesi, 
biberon ısıtıcının en üst kısmından yaklaşık 1 cm aşağıda olmalıdır�

1 cm



- 14 -

1 cm

3 Buz çözme ayarını seçin�

 
Bu ayarda donmuş sütün/bebek mamasının buzunu sıvı hale gelene kadar çözdürebilirsiniz. 
Donmuş süt için ısıtma referans tablosundan beklenen buz çözme süresine bakın. Sütün 
buzu çözüldükten sonra sütünüzü ısıtmak için hızlı ısıtma ayarını veya sıcak tutma ayarını 
seçin. Kullanma talimatları için lütfen önceki bölümlere bakın. Isıtma süreleri için genel kural 
olarak buzdolabı sıcaklığındaki sütünüzün başlangıç sıcaklığını göz önünde bulundurun.

ml saat

60 -90 ml 1-1,5

120 -150 ml 1,5-2

180 -210 ml 1,5-2,5

4 Bu ayarla Philips Avent mama kabındaki bebek mamasının da buzunu 
çözebilirsiniz� Bebek mamasının buzu çözüldükten sonra mamayı ısıtmak için 
mama ısıtma ayarını seçin� Kullanma talimatları için lütfen bir önceki bölüme 
bakın�

Not

• Bebek maması içeriğinde çok çeşitli malzemeler bulunması nedeniyle, en iyi sonucu almak için 
bebek mamasını ısınırken sürekli karıştırmanız ve kontrol etmeniz kesinlikle önerilir.

• Bebek mamasının çok çeşitli malzemeler içermesi nedeniyle, bebek maması için ısıtma süresi 
önerisinde bulunmak mümkün değildir.
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Temizlik ve kireç temizleme

Temizlik

1 Her kullanımdan sonra, biberon ısıtıcının fişini çekin ve cihazı soğumaya bırakın�
2 Hijyenik nedenler doğrultusunda biberon ısıtıcıdaki suyu boşaltın�

 

3 Biberon ısıtıcının içini ve dışını nemli bir bezle silin�
 » Biberon ısıtıcıyı temizlemek için aşındırıcı, antibakteriyel temizlik malzemeleri, 
kimyasal çözücüler veya sivri araçlar kullanmayın� 

 

Not

• Biberon ısıtıcıyı bebek maması ısıtmak için kullandıysanız biberon ısıtıcının alt kısmında mama 
kalmadığından emin olun.



- 16 -

Kirecin temizlenmesi

Etkili bir şekilde çalışmaya devam ettiğinden emin olmak için biberon ısıtıcıda biriken kireci 
dört haftada bir temizlemeniz önerilir.
1 Biberon ısıtıcının kirecini temizlemek için 50 ml beyaz sirke ile 100 ml soğuk su 

karışımını kullanabilirsiniz� Biberon ısıtıcıyı açın, hızlı süt ısıtma ayarı 1'i seçin ve 
cihazı 10 dakika boyunca çalıştırın� Tüm kireç çözülene kadar çözeltiyi biberon 
ısıtıcının içinde bekletin�

10 min  

Not

• Sitrik asit bazlı kireç çözücüler de kullanabilirsiniz.
• Diğer türlerde kireç çözücüler kullanmayın.

2 Biberon ısıtıcıyı boşaltmadan önce fişin çekin�

 

3 Biberon ısıtıcıyı boşaltın ve içini iyice durulayın� Yıkama sonrasında hala kireç 
izleri görürseniz kireç temizleme işlemini tekrarlayın�
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Geri dönüşüm

Bu simge, elektrikli ürünlerin normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini 
belirtir.
Elektrikli ürünlerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin ülkenizde yürürlükte olan 
yönetmeliklere uyun.

Destek

Sık sorulan sorular gibi ürünle ilgili tüm destek konuları için lütfen 
www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

Sorun giderme

Bu bölümde cihaz ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar özetlenmiştir. Aşağıdaki bilgiler sorunu 
çözmenize yardımcı olmazsa ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi'yle iletişim kurun.

Sorun Çözüm

Süt çok sıcak. Yanlış bir ayar seçmiş veya biberonu, ayarlar tablosunda belirtilen 
süreden daha uzun süre biberon ısıtıcıda bırakmış olabilirsiniz.
Ayarı seçin ve "Hızlı ısıtma referans tablosuna" göre sütü ısıtmak 
için gereken süreyi kontrol edin. Hızlı ısıtma referans tablosunda 
belirtilen süre dolduktan sonra biberonu hemen çıkarın veya 
sütü sıcak tutmak için düğmeyi "Sıcak Tutma" ayarına çevirin. 
Aksi takdirde süt aşırı ısınır.

Süt hala soğuk. Yanlış bir ayar belirlemiş veya silikon biberon kullanmış 
olabilirsiniz.
Ayarı seçin ve "Hızlı ısıtma referans tablosuna" göre sütü ısıtmak 
için gereken süreyi kontrol edin. Hızlı ısıtma referans tablosunda 
belirtilen süre dolduktan sonra biberonu hemen çıkarın veya 
sütü sıcak tutmak için düğmeyi "Sıcak Tutma" ayarına çevirin. 
Aksi takdirde süt aşırı ısınır.
Silikon biberon kullanıyorsanız hızlı ısıtma referans tablosunda 
belirtilen süre dolduktan sonra sütün ılık olduğundan emin 
olmak için 30-60 saniye bekleyin.

Biberon ısıtıcı sütün 
buzunu çok yavaş 
çözüyor. 

Besin değerlerinin kaybolmasına neden olacağından sütün 
buzu yüksek sıcaklıklarda çözülmemelidir. Süt düşük sıcaklıkta 
çözdürüldüğünde, çözdürme süresi beklenenden daha uzun 
olabilir. 

Biberon ısıtıcı, ısıtma 
işlemi sırasında 
çalışmayı durduruyor.
Biberon ısıtıcıyı 
açamıyorum.

Biberon ısıtıcının alt kısmı kireç nedeniyle tıkanmış olabilir. 
Biberon ısıtıcının kirecinin en az dört haftada bir temizlenmesi 
gerekir. 
"Kirecin temizlenmesi" bölümüne bakın.
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