SCF355

Användarhandbok

Innehåll
Viktigt���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3
Elektromagnetiska fält (EMF)�������������������������������������������������������������������������������������������� 5
Introduktion���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Använda flaskvärmaren�������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Produktöversikt��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Förklaring av inställningar������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Använda flaskvärmaren med inställningen för snabbuppvärmning��������������������� 8
Referenstabell för snabbuppvärmning������������������������������������������������������������������������10
Använda flaskvärmaren till att värma barnmat���������������������������������������������������������11
Använd inställningen för varmhållning för att värma mjölk ���������������������������������12
Använda flaskvärmaren med upptiningsinställningen��������������������������������������������13
Rengöring och avkalkning������������������������������������������������������������������������������������������� 15
Rengöring����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������15
Avkalkning���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16
Återvinning���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
Garanti och support������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17
Felsökning������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 17

Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder flaskvärmaren, och spara den för
framtida bruk.

Fara
- Sänk inte ned sladden, kontakten eller apparaten i vatten eller
någon annan vätska.
Varning
- Apparaten ska bara användas inomhus.
- Se till att sladden inte hänger över kanten på bordet eller
arbetsbänken. Den del av sladden som inte används kan du
förvara i botten på flaskvärmaren.
- Låt inte nätsladden komma i kontakt med varma ytor.
- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag. Se
alltid till att kontakten sitter ordentligt i vägguttaget.
- Kontrollera att den nätspänning som anges på produktens
undersida motsvarar den lokala nätspänningen innan du
kopplar in den.
- Om du behöver använda en förlängningssladd ska du se till
att det är en jordad förlängningssladd med en strömstyrka på
minst 13 ampere.
- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller
själva apparaten är skadad. Om nätsladden är skadad måste
den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade
serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika
olyckor.
- Placera inte apparaten på eller nära en varm gas- eller elspis,
eller i en uppvärmd ugn.
- Apparaten kan användas av personer med olika
funktionshinder, eller som inte har kunskap om hur apparaten
används, så länge de övervakas och får instruktioner angående
säker användning och förstår riskerna som medföljer.
- Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten.
- Apparaten får inte användas av barn. Håll apparaten och dess
sladd utom räckhåll för barn.
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Barn ska inte leka med produkten.
Spill inte vatten på nätkontakten.
Använd endast produkten enligt beskrivningen i
användarhandboken, för att undvika skador på grund av
felaktig användning.
Förvärm inte apparaten.
Placera alltid en helt monterad flaska med lock i flaskvärmaren
innan du häller i vatten.
Se till att du häller i vatten innan du slår på flaskvärmaren.
Hett vatten kan orsaka allvarliga brännskador. Var försiktig när
flaskvärmaren innehåller varmt vatten.
De åtkomliga ytorna på apparaten kan bli varma under
användning och även förbli varma efter användning.
Flytta inte apparaten när den innehåller varmt vatten.
När maten eller mjölken har nått önskad temperatur tar du
bort flaskan eller behållaren från flaskvärmaren. Om du lämnar
mat eller mjölk i flaskvärmaren stiger temperaturen på maten
eller mjölken.
Kontrollera alltid matens temperatur innan du börjar mata
barnet. Snurra försiktigt flaskan och kontrollera temperaturen
genom att hälla några droppar på handledens insida.

Varning
- Den här apparaten är avsedd att användas i hushåll
och liknande miljöer, till exempel bondgårdar, bed and
breakfast-miljöer, personalkök i affärer, på kontor och i andra
arbetsmiljöer, av gäster på hotell, motell och andra typer av
boendemiljöer.
- Dra ur apparaten när den inte är i bruk.
- Ytan på värmeelementet förblir varm efter användning.
- Låt apparaten svalna innan du rengör den.
- Följ avkalkningsinstruktionerna för att undvika skador på
produkten som inte går att åtgärda.
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Försök inte öppna eller laga apparaten själv. Kontakta Philips
kundtjänst i ditt land (se www.philips.com/support).
Maten får inte värmas för länge.

Koden för produktionsdatumet, ÅÅVV, finns i sladdförvaringsutrymmet längst ned på
flaskvärmaren.

Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande
exponering av elektromagnetiska fält.
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Introduktion
Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips Avent! För maximal nytta av den support
som Philips Avent erbjuder ska du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.
Med den här flaskvärmaren kan du säkert värma alla Philips Avent-nappflaskor, mjölk- och
barnmatsbehållare samt andra kärl för barnmat.
Obs! Bröstmjölkspåsar från Philips Avent och 60 ml-flaskor från Philips Avent kan inte
användas i den här flaskvärmaren.

Använda flaskvärmaren
Produktöversikt

Flaskvärmare

Ljus

Kontrollvred

Inställning för
varmhållning
Inställning för snabb
mjölkuppvärmning 1

Upptiningsinställning

Inställning för
matuppvärmning
Inställning för snabb
mjölkuppvärmning 2

Inställning för
avstängning
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Förklaring av inställningar
Flaskvärmaren är avstängd och lampan är släckt. Vid alla andra
inställningar är apparaten på, och lampan lyser.
Välj den här inställningen när du snabbt vill värma upp en flaska mjölk som
är rumstempererad (22 °C) med ett innehåll från 60 ml till 330 ml eller en
flaska som är kall (5 °C) med ett innehåll från 60 ml till 240 ml.
Du måste ta ut flaskan genast när den har nått rätt temperatur, annars blir
mjölken för varm.
Välj den här inställningen när du snabbt vill värma upp en flaska mjölk som
är kall (5° C) med ett innehåll från 270 ml till 330 ml.
Du måste ta ut flaskan genast när den har nått rätt temperatur, annars blir
mjölken för varm.
Välj den här inställningen när du vill värma en behållare eller ett kärl med
barnmat.
Den här inställningen värmer upp mjölken långsammare och håller den
sedan varm.
Tina en flaska/behållare med mjölk/barnmat så att det blir flytande. Ingen
uppvärmning sker.
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Använda flaskvärmaren med inställningen för snabbuppvärmning

1

Sätt in stickkontakten i vägguttaget. Placera flaskan i flaskvärmaren.

2

Fyll flaskvärmaren med dricksvatten upp till mjölkens nivå i flaskan. Vid stora
mängder mjölk är maxnivån för vattnet cirka 1 cm under flaskvärmarens
överkant. Med rätt mängd vatten blir uppvärmningen rätt.

3

Välj önskad inställning baserat på mjölkens volym. Se referenstabellen för
snabbuppvärmning i slutet av det här kapitlet för att kontrollera hur länge
mjölken behöver värmas i den valda inställningen.

Obs!
• Hastigheten på uppvärmningen av mjölken beror på mängden och på dess temperatur före
uppvärmningen, dvs. rumstemperatur (22 °C) eller kylskåpstemperatur (5 °C).
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4

Den orangefärgade lampan tänds är du väljer en inställning. Det visar att
flaskvärmaren är på.

Obs!
• Under uppvärmningen cirkuleras mjölken och får en jämn värme.

5

I referenstabellen för snabbuppvärmning kan du se hur länge mjölken ska
värmas. När tiden som anges i referenstabellen för snabbuppvärmning
har passerat ska du ta bort flaskan för att mata eller vrida vredet till
varmhållningsläget för att hålla mjölken varm vid rätt temperatur.

Tips!
• När mjölken inte är tillräckligt varm kan du sätta tillbaka flaskan i apparaten i högst 30 sekunder
och värma lite till. Då blir mjölken något varmare utan att bli för varm.

Varning
• Om du lämnar flaskan i flaskvärmaren längre än den tid som anges i inställningstabellen kan
mjölken blir överhettad.
• Om du överhettar bröstmjölk kan värdefulla näringsämnen och vitaminer försvinna.
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6

Kontrollera alltid matens temperatur innan du börjar mata barnet. Skaka varsamt
flaskan eller mjölkbehållaren och kontrollera temperaturen på mjölken genom
att droppa lite på insidan av handleden.

7

För vredet till ”av”-läget.

Varning
• Vattnet i nappflaskvärmaren kan vara varmt efter uppvärmning av mjölk och barnmat. Var
försiktig. Tänk på att hett vatten kan orsaka allvarliga brännskador.
• Om du inte vrider tillbaka reglaget till läget "off" fortsätter vattnet att värmas upp och når en
mycket hög temperatur.

Referenstabell för snabbuppvärmning

ml

22 °C

5 °C

5 °C

min

min

min

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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Obs!
• Angivna uppvärmningstider är baserade på Philips Avent Natural- och Classic+polypropylenflaskorna. Tänk på att uppvärmningstiderna för Philips Aventantikolikpolypropylenflaskorna med AirFree-ventil och Natural-glasflaskorna skiljer sig från de
här angivelserna. Förutom flasktyp och material kan egenskaper som tjocklek även påverka
uppvärmningstiden. Därför kan det ta kortare tid att värma upp en större mängd mjölk.
• Maten eller mjölken kanske känns kall för dig, men för ett nyfött barn känns temperaturen mycket
behaglig.

Använda flaskvärmaren till att värma barnmat

1
2

Följ samma steg som anges i föregående kapitel.

Rör om i barnmaten under uppvärmningen eftersom den inte cirkuleras
automatiskt. Var försiktig så att du inte bränner fingrarna när du håller i
behållaren medan du rör om.

Smaka på barnmaten med en sked när du har värmt den för att kontrollera att den inte är
för varm. Om barnmaten inte är tillräckligt varm kan du sätta tillbaka den i flaskvärmaren
och värma barnmaten tills den når önskad temperatur.
Obs!
• Eftersom konsistensen på barnmat i hög grad varierar bör du röra om kontinuerligt och
kontrollera att resultatet blir bra medan du värmer barnmaten.
• Eftersom barnmat har olika konsistens går det inte att ange uppvärmningstider för barnmat.
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Använd inställningen för varmhållning för att värma mjölk

1

Sätt in stickkontakten i vägguttaget. Placera flaskan eller behållaren i
flaskvärmaren.

2

Fyll flaskvärmaren med dricksvatten upp till mjölkens nivå i flaskan/behållaren.
Vid stora mängder mjölk är maxnivån för vattnet cirka 1 cm under flaskvärmarens
överkant.

3

Välj läget för varmhållning.

Med den här inställningen kan du värma mjölken långsamt och hålla den varm i rätt
temperatur. Om du exempelvis ska värma en flaska med 120 ml mjölk från rumstemperatur
tar det 15–20 minuter. Uppvärmningstiden kan vara längre eller kortare beroende på
mjölkens mängd och ursprungliga temperatur.
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Obs!
• Philips Avent rekommenderar att du matar barnet så fort mjölken har värmts upp. Vi
rekommenderar inte att värma upp mjölk som har svalnat på nytt.
• Kontrollera alltid matens temperatur innan du börjar mata barnet.

4

För vredet tillbaka till läget ”av” är flaskan/behållaren är borttagen från
flaskvärmaren.

Använda flaskvärmaren med upptiningsinställningen

1

Sätt i apparatens kontakt i vägguttaget. Placera flaskan eller behållaren i
flaskvärmaren.

2

Fyll flaskvärmaren med dricksvatten upp till mjölkens/barnmatens nivå i flaskan/
behållaren. Vid stora mängder mjölk/barnmat är maxnivån för vattnet cirka 1 cm
under flaskvärmarens överkant.
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3

Välj läget för upptining.

Med den här inställningen kan den frysta mjölken/barnmaten tinas upp till flytande form.
För fryst mjölk kontrollerar du referenstabellen för uppvärmning för förväntade
upptiningstider. När mjölken är upptinad kan du välja inställningen för snabbuppvärmning
eller varmhållning för att värma mjölken. Se föregående kapitel om instruktioner för
användning. Tänk att mjölkens ursprungliga temperatur är ungefär kylskåpstemperatur när
du tittar på uppvärmningstiderna.

4

ml

timmar

60 ml–90 ml

1–1,5

120 ml–150 ml

1,5–2

180 ml–210 ml

1,5–2,5

Du kan också tina upp barnmat i Philips Avent-matbehållaren med den
här inställningen. När barnmaten har tinats upp väljer du inställningen för
uppvärmning för att värma den. Se föregående kapitel om instruktioner för
användning.
Obs!

• Eftersom konsistensen på barnmat i hög grad varierar bör du röra om kontinuerligt och
kontrollera att resultatet blir bra medan du värmer barnmaten.
• Eftersom barnmat har olika konsistens går det inte att ange uppvärmningstider för barnmat.
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Rengöring och avkalkning
Rengöring

1
2

Dra ur flaskvärmaren efter varje användning och låt den svalna.

3

Torka utsidan och insidan av flaskvärmaren med en fuktig trasa.
» Använd inte slipande medel, antibakteriella rengöringsmedel, kemiska
lösningsmedel eller vassa verktyg när du rengör flaskvärmaren.

Ta bort vattnet från flaskvärmaren av hygieniska skäl.

Obs!
• Om du använde flaskvärmaren till att värma barnmat ska du se till att det inte finns några
matrester kvar på botten av flaskvärmaren.

- 15 -

Avkalkning
Vi rekommenderar att du avkalkar flaskvärmaren var fjärde vecka för att säkerställa att
den fungerar ordentligt.
1 Avkalka flaskvärmaren med en blandning av 50 ml ättika och 100 ml kallt
vatten. Slå på flaskvärmaren, välj Inställning för snabb mjölkuppvärmning 1 och
låt apparaten gå i 10 minuter. Låt lösningen vara kvar i flaskvärmaren tills alla
kalkavlagringar har lösts upp.

10 min

Obs!
• Du kan också använda avkalkare baserade på citronsyra.
• Använd inga andra typer av avkalkare.

2

Dra ur flaskvärmaren innan du tömmer den.

3

Töm flaskvärmaren och skölj insidan noggrant. Om du fortfarande ser
spår av kalkavlagringar när du har sköljt flaskvärmaren upprepar du
avkalkningsprocessen.
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Återvinning
Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna
(2012/19/EU).
Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska och elektroniska
produkter. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att
förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till www.philips.com/support eller
läsa garantibroschyren.

Felsökning
I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med
apparaten. Om du inte kan lösa problemet med informationen nedan kontaktar du den
lokala kundtjänsten.
Problem
Mjölken är för varm.

Lösning
Du kan ha valt fel inställning eller lämnat kvar flaskan i flaskvärmaren
längre än den tid som anges i inställningstabellen.

Välj inställning och kontrollera den tid som krävs för att värma mjölken
enligt ”Referenstabell för snabbuppvärmning”. När tiden som anges i
referenstabellen för snabbuppvärmning har passerat tar du ut flaskan
omedelbart eller vrider vredet till varmhållningsläget för att hålla
mjölken varm, annars blir mjölken för varm.
Mjölken är fortfarande
kall.

Du kan ha valt fel inställning eller använt en silikonflaska.

Välj inställning och kontrollera den tid som krävs för att värma mjölken
enligt ”Referenstabell för snabbuppvärmning”. När tiden som anges i
referenstabellen för snabbuppvärmning har passerat tar du ut flaskan
omedelbart eller vrider vredet till varmhållningsläget för att hålla
mjölken varm, annars blir mjölken för varm.

Om du använder en silikonflaska ska du vänta i 30–60 sekunder efter att
tiden som anges i referenstabellen för snabbuppvärmning har passerat
för att säkerställa att mjölken är varm.
Flaskvärmaren tinar upp
mjölk för långsamt.

Mjölken ska aldrig tinas upp vid hög temperatur eftersom det leder till
att näringsämnen går förlorade. På grund av den låga temperaturen som
mjölken tinas upp på kan det ta längre än förväntat att tina mjölken.

Flaskvärmaren slutar
fungera under
uppvärmningsprocessen.

Flaskvärmarens botten kan vara blockerad av kalkavlagringar.

Jag kan inte slå på
flaskvärmaren.

Flaskvärmaren ska avkalkas minst var fjärde vecka.
Se avsnittet Avkalkning.
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