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חשוב

לפני השימוש במחמם הבקבוקים, יש לקרוא בקפידה את המדריך למשתמש ולשמור אותו לעיון בעתיד.

סכנה
אין לטבול את הכבל, התקע או המכשיר במים או בנוזל אחר.- 

אזהרה
יש להשתמש במכשיר בתוך מבנה בלבד.- 
אין לאפשר לכבל החשמל להשתלשל מטה מקצהו של שולחן או של - 

משטח עבודה. ניתן לאחסן כבל עודף בבסיס מחמם הבקבוקים.
יש להרחיק את כבל החשמל ממשטחים חמים.- 
יש לחבר את המכשיר אך ורק לשקע חשמל בקיר המצויד בהארקה. - 

יש להקפיד שהתקע הוכנס כיאות לשקע החשמל בקיר.
לפני חיבור המכשיר, יש לוודא שהמתח המצוין בתחתית המכשיר - 

מתאים למתח החשמל המקומי.
אם נדרש כבל מאריך, יש לוודא כי מדובר בכבל עם הארקה בדירוג של - 

13 אמפר לפחות.
אין להשתמש במכשיר אם השקע, כבל החשמל או המכשיר עצמו - 

פגומים. כדי למנוע מצב מסוכן, אם כבל החשמל פגום, יש להחליף 
אותו במרכז שירות מורשה של Philips או אצל נותני שירות בעלי אותה 

רמת הסמכה. 
אין להניח את המכשיר על גבי כיריים גז או חשמל חמים או בסמוך - 

להם, או בתוך תנור חם.
אנשים בעלי יכולת פיזית, חושית או שכלית מוגבלת, וכן אנשים חסרי - 

ניסיון וידע יכולים להשתמש במכשיר הזה רק אם השימוש נעשה תחת 
השגחה או לאחר שקיבלו הדרכה על אופן השימוש הבטוח בו והם 

מבינים את הסיכונים הכרוכים.
אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה.- 
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ילדים בני 3 ומעלה יכולים להשתמש במכשיר זה רק אם השימוש - 
נעשה תחת השגחה או לאחר שקיבלו הדרכה על אופן השימוש הבטוח 

בו ואם הם מבינים את הסיכונים הכרוכים. אל תאפשר לילדים לבצע 
פעולות ניקוי ותחזוקה אלא אם הם בני שמונה שנים ובהשגחת מבוגר. 
יש להחזיק את המכשיר ואת כבל החשמל שלו הרחק מהישג ידם של 

ילדים בני פחות3  שנים. 
אסור לילדים לשחק עם המכשיר.- 
אין לשפוך מים על תקע החשמל.- 
כדי למנוע פציעה עקב שימוש לא נכון, יש להשתמש במכשיר רק - 

כמפורט במדריך למשתמש.
אין לחמם מראש את המכשיר.- 
לפני שמוסיפים מים, יש להניח בקבוק מורכב עם מכסה בתוך מחמם - 

הבקבוקים.
לפני הפעלת מחמם הבקבוקים חובה להקפיד על הוספת מים.- 
מים חמים עלולים לגרום לכוויות חמורות. יש להיזהר כאשר מחמם - 

הבקבוקים מכיל מים חמים.
המשטחים הנגישים של המכשיר עלולים להתחמם במהלך השימוש - 

ולהישאר חמים לאחר השימוש.
אין להעביר את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מכיל מים חמים.- 
כאשר המזון או החלב מגיעים לטמפרטורה הרצויה, יש להוציא את - 

הבקבוק או המכל ממחמם הבקבוקים. אם תשאירו מזון או חלב 
במחמם הבקבוקים, הטמפרטורה של המזון או החלב תעלה.

יש לבדוק תמיד את טמפרטורת המזון לפני תחילת ההאכלה של - 
ילדכם. יש לטלטל את הבקבוק בעדינות ולבדוק את טמפרטורת החלב 

על ידי התזת טיפות אחדות על החלק הפנימי של פרק כף היד.
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זהירות
מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי או לשימוש דומה, כגון משקים חקלאיים, - 

חדרי אירוח, מטבחונים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות, וכן 
לשימוש בידי לקוחות במלונות, מלוניות וסביבות מגורים אחרות.

כאשר המכשיר אינו בשימוש יש לנתקו מהחשמל.- 
המשטח של גוף החימום עלול להישאר חם לאחר השימוש.- 
יש להניח למכשיר להתקרר לפני הניקוי. - 
יש לפעול בהתאם להוראות הסרת האבנית כדי למנוע נזק בלתי הפיך.- 
אל תנסו לפתוח את המכשיר או לתקן אותו בעצמכם. ניתן לפנות - 

למוקד שירות הלקוחות של Philips במדינתכם )ראו בכתובת 
 �)www.philips.com/support

אין לחמם את המזון במשך זמן ארוך מדי.- 
קוד תאריך הייצור YYWW נמצא בתא האחסון של הכבל שבבסיס מחמם הבקבוק.

)EMF( שדות אלקטרומגנטיים

מכשיר זה מבית Philips עומד בכל התקנים והתקנות החלים באשר לחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים.
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מבוא

ברכותינו על רכישתכם וברוכים הבאים למשפחת מוצרי Philips Avent! כדי להפיק את מלוא התועלת 
 מהתמיכה ש-Philips Avent מעניקה ללקוחותיה, יש לרשום את המוצר בכתובת

�www.philips.com/welcome
בעזרת מחמם הבקבוק ניתן לחמם בבטחה את כל הבקבוקים מתוצרת Philips Avent וכן חלב/מזון 

תינוקות במכלים וצנצנות אחרות של מזון תינוקות.
הערה: במחמם בקבוק זה לא ניתן להשתמש בשקיות חלב אם של Philips Avent ובבקבוקים של 

Philips Avent שתכולתם 60 מ"ל.

השימוש במחמם הבקבוקים

סגירת המוצר

מחמם בקבוק

נורית

בורר 
ההגדרות

הגדרת שמירה 
במצב חם 

הגדרת חימום מהיר של 
הגדרת חלב 1

הפשרה
הגדרת חימום מזון

הגדרת מצב 
כבוי

הגדרת חימום מהיר של 
חלב 2
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הסבר לגבי ההגדרות

מחמם הבקבוקים כבוי והנורית כבויה. בכל הגדרה אחרת, המכשיר מופעל והנורית 
דולקת.

בחרו בהגדרה זו אם ברצונכם לבצע חימום מהיר של בקבוק חלב בטמפרטורת החדר 
 ) 5°C( שתכולתו 60 עד 330 מ"ל או של בקבוק חלב בטמפרטורה נמוכה ) 22°C(

שתכולתו 60 עד 240 מ"ל.
יש להוציא את הבקבוק מיד לאחר שהתחמם לטמפרטורה הרצויה, כדי שהחלב לא 

יהיה חם מדי.
בחרו בהגדרה זו אם ברצונכם לבצע חימום מהיר של בקבוק חלב בטמפרטורה נמוכה 

)5°C ( שתכולתו 270 עד 330 מ"ל.
יש להוציא את הבקבוק מיד לאחר שהתחמם לטמפרטורה הרצויה, כדי שהחלב לא 

יהיה חם מדי.

בחרו בהגדרה זו כאשר ברצונכם לחמם מכל/צנצנת של מזון תינוקות.

הגדרה זו מאפשרת לחמם את החלב במהירות איטית יותר ואז לשמור אותו חם. 

הפשרת בקבוק/מכל של חלב או מזון תינוקות למצב נוזלי. לא מתבצע חימום.
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כיצד להשתמש במחמם הבקבוקים עם הגדרת חימום מהיר של חלב

הכנס את התקע לשקע שבקיר� הניחו את הבקבוק במחמם הבקבוק�  1

מלאו את מחמם הבקבוקים במי שתייה עד למפלס החלב בבקבוק� אם מדובר בכמות גדולה  	
של חלב, המפלס המרבי המותר של המים הינו סנטימטר אחד מתחת לקצה העליון של 

מחמם הבקבוקים� דיוק במפלס המים יבטיח חימום נכון�

1 cm

בחרו בהגדרה הרצויה בהתאם לכמות החלב� עיינו בטבלת החימום המהיר בסוף פרק זה  3
כדי לבדוק מהו משך הזמן הדרוש לחימום החלב בהגדרה שנבחרה�

הערה

מהירות החימום של החלב תלויה בכמות החלב שמחממים ובטמפרטורה ההתחלתית שלו, כלומר, טמפרטורת 	 
�) 5°C( או טמפרטורת המקרר ) 22°C( החדר
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הנורית הכתומה תידלק כאשר תבחרו הגדרה� זאת כדי לציין שמחמם הבקבוק פועל� 	

 

הערה

במהלך החימום החלב מסתחרר ומתחמם באופן שווה.	 

בדקו בטבלת החימום המהיר כמה זמן נחוץ לחימום החלב� לאחר שחלף הזמן המצוין  5
בטבלת החימום המהיר, יש להסיר את הבקבוק לצורך האכלה או לסובב את הידית למצב 

'שמירה על החום' כדי שהחלב יישאר חם בטמפרטורה הנכונה�

     

עצה

אם נראה לכם שהחלב אינו חם מספיק, ניתן להחזיר את הבקבוק למכשיר לצורך חימום נוסף של 30 שניות לכל 	 
היותר. התוצאה תהיה חלב מעט חם יותר, ללא חימום יתר. 

זהירות

אם תשאירו את הבקבוק במחמם הבקבוק למשך זמן ארוך יותר מזה המצוין בטבלת ההגדרות, החלב עלול 	 
להתחמם יתר על המידה.

חימום יתר של חלב אם עלול לגרום לאובדן ויטמינים וחומרים מזינים חשובים.	 
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הקפידו תמיד לבדוק את הטמפרטורה לפני הזנת התינוק� יש לנער את הבקבוק או מכל  6
אחסון החלב בעדינות ולבדוק את טמפרטורת החלב תוך טפטוף כמה טיפות על החלק 

הפנימי של פרק כף היד�

 

החזירו את בורר הגדרות בחזרה למצב כבוי� 7

 

זהירות

המים במחמם הבקבוקים עשוי להיות חם לאחר סיום החימום של החלב/מזון התינוקות. יש להיזהר, מים חמים 	 
עלולים לגרום לכוויות חמורות. 

אם לא מחזירים את חוגת הבקרה למצב 'כבוי', המים ממשיכים להתחמם ויגיעו לטמפרטורה גבוהה מאוד.	 

טבלת חימום מהיר

מ"ל
 22°C  5°C  5°C 
דק'דק'דק'

–5–6 2–603–150 מ"ל

–6–37–1504–210 מ"ל

–7–49–2105–270 מ"ל

8–10–5–2706–330 מ"ל
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הערה

זמני ההתחממות המצוינים מבוססים על בקבוקי Philips Avent טבעי ונגד קוליק פוליפרופילן. שימו לב, 	 
כי זמני החימום של בקבוקי פוליפרופילן Philips Avent מונעי גזים )Anti-colic( עם שסתום AirFree ושל 
בקבוקי זכוכית שונים מאלה המצוינים. בנוסף לסוג הבקבוק והחומר שממנו הוא עשוי, מאפיינים כמו עובי 

עשויים להשפיע גם הם על זמן החימום. לכן, ייתכן כי דווקא חימום של כמות חלב גדולה יותר יימשך זמן 
קצר יותר.

יתכן שלתחושתכם החלב קריר, אולם הטמפרטורה שלו נעימה מאד לתינוק שזה עתה נולד.	 

שימוש במחמם הבקבוקים לחימום מזון תינוקות

בצעו את הפעולות המפורטות בפרק הקודמת�  1
הקפידו לערבב את מזון התינוקות במהלך החימום, כיוון שהוא אינו מתערבב אוטומטית�  	

הקפידו שלא לקבל כוויה באצבעות הידיים בעת החזקת המכל או הצנצנת לצורך ערבוב�

  
אחרי החימום, בדקו את מזון התינוקות בעזרת כפית כדי לוודא שאינו חם מדי. אם מזון התינוקות אינו 

חם מספיק, הניחו את המכל בחזרה בתוך מחמם הבקבוק וחממו אותו עד שיגיע לטמפרטורה הרצויה.

הערה

עקב המגוון הגדול של מרקמי מזון תינוקות, מומלץ מאד לערבב ולבדוק במשך כל מהלך החימום לקבלת 	 
תוצאה מיטבית.

עקב המגוון הגדול של מרקמי מזון תינוקות, לא ניתן לציין זמני חימום עבור מזון תינוקות.	 
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שימוש בהגדרת שמירה במצב חם לחימום חלב 

הכניסו את התקע לשקע שבקיר� הניחו את הבקבוק או המכל במחמם הבקבוק� 1

        

מלאו את מחמם הבקבוק במי שתייה עד למפלס החלב בבקבוק/במכל� אם מדובר בכמות  	
גדולה של חלב, המפלס המרבי המותר של המים הינו סנטימטר אחד מתחת לקצה העליון 

של מחמם הבקבוקים�

1 cm

1 cm

בחרו את המיקום של שמירה במצב חם� 3

 
בהגדרה זו, ניתן לחמם את החלב בקצב איטי ולשמור אותו חם בטמפרטורה הסופית הנכונה. לדוגמה, 

חימום בקבוק חלב של 120 מ"ל מטמפרטורת החדר יימשך 15–20 דקות. זמן החימום עשוי להיות ארוך 
יותר או קצר יותר, בהתאם לכמויות החלב ולטמפרטורות ההתחלתיות. 
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הערה

Philips Avent ממליצה להאכיל את התינוק זמן קצר ככל האפשר לאחר חימום החלב. מומלץ שלא לחמם 	 
החלב מחדש לאחר שכבר התקרר.

הקפידו תמיד לבדוק את הטמפרטורה לפני הזנת התינוק.	 

כאשר מוציאים את הבקבוק/המכל ממחמם הבקבוק, יש להחזיר את חוגת הבקרה בחזרה  	
למצב 'כבוי'�

 

השימוש במחמם הבקבוקים עם אפשרות הפשרה

הכניסו את תקע המכשיר לשקע שבקיר� הניחו את הבקבוק או המכל במחמם הבקבוק� 1

       

מלאו את מחמם הבקבוק במי שתייה עד למפלס החלב/מזון התינוקות בבקבוק/במכל� אם  	
מדובר בכמות גדולה של חלב/מזון תינוקות, המפלס המרבי המותר של המים הינו סנטימטר 

אחד מתחת לקצה העליון של מחמם הבקבוקים�

1 cm
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1 cm

בחרו את מיקום ההפשרה� 3

 
באמצעות הגדרה זו ניתן להפשיר חלב או מזון תינוקות קפואים למצב נוזלי. 

עבור חלב קפוא, יש לבדוק את זמני ההפשרה הצפויים בטבלת החימום. לאחר הפשרת החלב, בחרו 
בהגדרת חימום מהיר או בהגדרת המשך חימום כדי לחמם את החלב. להוראות שימוש, עיינו בסעיפים 

הקודמים. כהנחיה כללית לגבי זמני חימום, ניתן להתייחס לטמפרטורה ההתחלתית של החלב 
כטמפרטורת מקרר.

שעותמ"ל

5�601-1–90 מ"ל

5-2�1201–150 מ"ל

5�5-2�1801–210 מ"ל

הגדרה זו מאפשרת גם להפשיר מזון תינוקות במכל מזון של Philips Avent� לאחר הפשרת  	
מזון התינוקות, בחרו בהגדרת חימום מזון כדי לחמם אותו� להוראות שימוש, עיינו בסעיף 

הקודם�

הערה

עקב המגוון הגדול של מרקמי מזון תינוקות, מומלץ מאד לערבב ולבדוק במשך כל מהלך החימום לקבלת 	 
תוצאה מיטבית.

עקב המגוון הגדול של מרקמי מזון תינוקות, לא ניתן לציין זמני חימום עבור מזון תינוקות.	 
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ניקוי והסרת אבנית

ניקוי

אחרי כל שימוש, יש לנתק את מחמם הבקבוק משקע החשמל ולהניח לו להתקרר� 1
מסיבות של היגיינה, יש לשפוך את המים ממחמם הבקבוק� 	

 

יש לנגב את החלק הפנימי והחלק החיצוני של מחמם הבקבוק בעזרת מטלית לחה� 3
אין לנקות את מחמם הבקבוק בעזרת חומרי ניקוי קוטלי חיידקים ושוחקים, ממיסים   

כימיים או כלים חדים� 

 

הערה

כאשר משתמשים במחמם הבקבוק לחימום של מזון תינוקות, יש להקפיד שלא נותרו שאריות מזון תינוקות 	 
שנשפך בתחתית מחמם הבקבוקים.
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הסרת אבנית

מומלץ להסיר אבנית ממחמם הבקבוק כל ארבעה שבועות, על מנת להבטיח את המשך פעולתו 
היעילה.

כדי להסיר אבנית ממחמם הבקבוקים, יש לערבב 50 מ"ל של חומץ לבן ב-100 מ"ל מים  1
קרים� הפעילו את מחמם הבקבוקים, בחרו באפשרות הגדרת חימום מהיר של חלב 1 

ואפשרו למכשיר לפעול במשך 10 דקות� יש להשאיר את התמיסה בתוך מחמם הבקבוקים 
עד להמסת כל האבנית�

 10 min

הערה

ניתן גם להשתמש בחומרים להסרת אבנית המבוססים על חומצת לימון.	 
אין להשתמש בסוגים אחרים של חומרים להסרת אבנית.	 

לפני הריקון של מחמם הבקבוק, יש לנתק אותו משקע החשמל� 	

 

רוקנו את מחמם הבקבוק ושטפו היטב את פנים המכשיר� אם אחרי השטיפה ניתן עדיין  3
לראות שאריות אבן, חזרו על הליך הסרת האבנית�
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מחזור

סמל זה פירושו שלא יזרקו מוצרים חשמליים עם פסולת ביתית רגילה.
פעל לפי הכללים של המדינה שלך לגבי איסוף נפרד של מוצרי חשמל.

תמיכה

�www.philips.com/support לכל תמיכה במוצר כגון שאלות נפוצות, אנא בקר בכתובת

איתור ופתירת בעיות

פרק זה מסכם את הבעיות הנפוצות ביותר במכשיר. אם לא הצלחתם לפתור את הבעיה בעזרת המידע 
שלהלן, יש לפנות למוקד שירות הלקוחות במדינתכם.

פתרוןבעיה

יתכן שבחרתם הגדרה שגויה או השארתם את הבקבוק במחמם הבקבוק החלב חם מדי.
למשך זמן ארוך יותר מזה המצוין בטבלת ההגדרות.

בחרו בהגדרה ובדקו ב'טבלת חימום מהיר' כמה זמן נחוץ לחימום 
החלב. לאחר שחלף הזמן המצוין בטבלת החימום המהיר, יש להסיר 

את הבקבוק לאלתר או לסובב את הידית למצב 'שמירה על החום' כדי 
שיישאר חם בטמפרטורה הנכונה, אחרת, החלב יתחמם יתר על המידה.

ייתכן שנבחרה הגדרה שגויה או נעשה שימוש בבקבוק סיליקון.החלב עדיין קר.
בחרו בהגדרה ובדקו ב'טבלת חימום מהיר' כמה זמן נחוץ לחימום 

החלב. לאחר שחלף הזמן המצוין בטבלת החימום המהיר, יש להסיר 
את הבקבוק לאלתר או לסובב את הידית למצב 'שמירה על החום' כדי 

שיישאר חם בטמפרטורה הנכונה, אחרת, החלב יתחמם יתר על המידה.
אם אתם משתמשים בבקבוק סיליקון, יש להמתין 30-60 שניות לאחר 

פרק הזמן המצוין בטבלת החימום המהיר כדי לוודא שהחלב חם.

מחמם הבקבוקים 
מפשיר חלב לאט מדי. 

אין להפשיר את החלב בטמפרטורה גבוהה מכיוון שהדבר עלול לגרום 
לאובדן חומרים מזינים. עקב הטמפרטורה העדינה שבה החלב מופשר, 

הפשרת החלב עשויה להימשך זמן ארוך מהצפוי. 

מחמם הבקבוקים 
מפסיק לפעול במהלך 

החימום.
איננו מצליחים להפעיל 
את מחמם הבקבוקים.

ייתכן כי מחמם הבקבוקים מצופה כולו באבנית. 
יש להסיר אבנית ממחמם הבקבוקים אחת לארבעה שבועות לפחות. 

יש לעיין בסעיף 'הסרת אבנית'.
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