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Важлива інформація

Перед тим як використовувати пристрій, уважно прочитайте цей посібник 
користувача і зберігайте його для майбутньої довідки� 

Небезпечно
 - Не занурюйте шнур живлення, штекер або пристрій у воду 

чи іншу рідину�

Попередження
 - Використовуйте пристрій лише в приміщенні�
 - Шнур живлення не повинен звисати над краєм столу чи 

іншої поверхні� Надлишок шнура слід зберігати в основі 
підігрівача пляшечок�

 - Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь�
 - Під’єднуйте пристрій лише до заземленої розетки� Завжди 

перевіряйте, чи штекер встановлено у розетку належним 
чином�

 - Перед тим як під’єднувати пристрій до електромережі, 
перевірте, чи збігається напруга, вказана на дні пристрою, 
із місцевою напругою�

 - Якщо потрібно скористатися подовжувальним кабелем, 
перевірте, чи він із заземленням щонайменше 13 ампер�

 - Не використовуйте пристрій, якщо штекер, шнур живлення 
чи сам пристрій пошкоджено� Якщо шнур живлення 
пошкоджений, для уникнення небезпеки його необхідно 
замінити, звернувшись у компанію Philips, до сервісного 
центру, уповноваженого Philips, або фахівців із належною 
кваліфікацією� 

 - Не ставте пристрій на або біля гарячої газової чи 
електричної плити або в розігріту духовку�
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 - Цим пристроєм можуть користуватися особи із 
послабленими фізичними відчуттями або розумовими 
здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, 
що користування відбувається під наглядом, їм було 
проведено інструктаж щодо безпечного користування 
пристроєм та їх було повідомлено про можливі ризики�

 - Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 
8 років за умови, що користування відбувається під 
наглядом, їм було проведено інструктаж щодо безпечного 
користування пристроєм та їх було повідомлено 
про можливі ризики� Не дозволяйте дітям до 8 років 
виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих� 
Зберігайте пристрій та шнур живлення подалі від дітей 
віком до 8 років�

 - Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм�
 - Не розливайте воду на штепсель�
 - Для уникнення травмування через неправильне 

використання користуйтеся пристроєм лише як описано у 
посібнику користувача�

 - Не нагрівайте пристрій попередньо�
 - Перед тим як наливати воду, ставте у підігрівач пляшечок 

повністю зібрану пляшечку з кришкою�
 - Наливайте воду перед тим, як вмикати підігрівач 

пляшечок�
 - Гаряча вода може спричинити важкі опіки� Будьте 

обережні, коли у підігрівачу пляшечок гаряча вода�
 - Доступні для дотику поверхні пристрою можуть 

нагріватися під час використання і виділяти тепло після 
використання�

 - Не переносьте пристрій, коли в ньому є гаряча вода�
 - Коли їжа або молоко набудуть потрібної температури, 

вийміть пляшечку або контейнер із підігрівача пляшечок� 
Якщо залишити їжу або молоко у підігрівачі пляшечок, 
температура страви зростатиме�
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Увага!
 - Цей пристрій призначений для побутового використання 

вдома та в інших подібних місцях: у житлових будівлях 
на фермах, у готелях із комплексом послуг "ночівля і 
сніданок", на службових кухнях у магазинах, офісах та в 
інших виробничих умовах, а також клієнтами в готелях, 
мотелях та інших житлових середовищах�

 - Їжу не можна підігрівати надто довго�
 - Перед тим як годувати дитину, завжди перевіряйте 

температуру їжі� Злегка збовтайте молоко в пляшечці і 
нанесіть кілька крапель на внутрішню сторону зап’ястка� 
(Дотримуйтеся вказівок у розділі "Годування дитини 
молоком"�)

 - Від’єднайте пристрій від мережі, коли ви ним не 
користуєтеся�

 - Покриття нагрівального елемента може виділяти тепло 
після використання�

 - Перед тим як чистити пристрій, дайте йому охолонути� 
 - Для запобігання завданню непоправної шкоди 

дотримуйтеся вказівок щодо видалення накипу�
 - Не намагайтеся розбирати або ремонтувати пристрій 

самостійно� Зверніться до Центру обслуговування клієнтів 
у своїй країні (див� www.philips.com/support)� 

Код дати виготовлення РРТТ (РР – рік, ТТ – тиждень) знаходиться у відділенні для 
зберігання шнура на дні підігрівача пляшечок�

Електромагнітні поля (ЕМП)
Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що 
стосуються впливу електромагнітних полів�
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Вступ

Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips Avent! Щоб уповні 
скористатися підтримкою, яку пропонує Philips Avent, зареєструйте свій виріб на веб-
сайті www.philips.com/welcome�
За допомогою цього підігрівача пляшечок ви зможете безпечно нагрівати 
та розморожувати молоко в пляшечці для годування та дитяче харчування в 
контейнерах Philips Avent та інших відомих марок� 
Цей підігрівач пляшечок створено для лагідного підігрівання молока� Тому вода у 
підігрівачі пляшечок ніколи не досягне температур кипіння� Кожне налаштування 
підігрівання запрограмовано для підігрівання різних об’ємів молока� Для кращої 
ефективності:
1� Поставте пляшечку в підігрівач пляшечок�
2� Налийте свіжу воду кімнатної температури до рівня молока�
3� Виберіть об’єм молока і натисніть кнопку "увімк�/вимк�"�
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Загальний опис

Опис виробу

A

B

CD

F

E

A Підігрівач пляшечок D Налаштування збереження тепла/
розморожування

B Індикатор виконання E Налаштування об’єму молока

C Налаштування підігрівання дитячої 
їжі F Кнопка увімк�/вимк�
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Пояснення налаштувань

Об’єм молока

• Вибирайте це налаштування для підігрівання 
молока до кімнатної температура або 
температури після холодильника�

• Виберіть об’єм молока для нагрівання� Можна 
налаштувати від 30 мл до 330 мл�  
Підігрівач пляшечок нагріває молоко до 
потрібної температури� Молоко буде придатним 
для годування, коли засвітиться весь індикатор 
виконання завдання� Якщо ви бажаєте більше 
підігріти молоко, тримайте пляшечку у пристрої, 
поки молоко не досягне потрібної температури� 
Перед тим як годувати дитину, виймайте 
пляшечку і перевіряйте температуру молока� 
Можна також тримати пляшечку у пристрої, і він 
вимкнеться автоматично через прибл� 60 хвилин�

• Перевірте температуру молока, крапнувши кілька 
крапель на внутрішню сторону зап’ястка� Вам 
молоко може здатися холодним, але воно буде 
дуже приємним для новонародженого малюка� 
Дослідження показує, що більшість немовлят 
приймають молоко, холодніше за температуру 
тіла�

Підігрівання дитячої їжі

• Виберіть це налаштування, щоб підігріти дитячу 
їжу�

• Для оптимальних результатів перемішуйте дитячу 
їжу під час підігрівання�

Збереження тепла/
розморожування

• Вбудований датчик регулює схему нагрівання для 
зберігання їжі теплою або розморожування�

• Якщо молоко чи дитяча їжа теплі, пристрій 
поступово підігріватиме їх і зберігатиме потрібну 
температуру�

• Якщо молоко заморожене, його буде 
розморожено до рідкого стану, а потім нагріто до 
потрібної температури� Можна розморозити від 
30 мл до 180 мл молока�

• Якщо дитяча їжа заморожена, її буде 
розморожено� Після цього вимкніть підігрівач 
пляшечок і перейдіть до налаштування для 
дитячої їжі, щоб підігріти дитячу їжу�

• Виберіть це налаштування, щоб підігріти пакет 
із молоком� Матеріал пакета для молока дуже 
швидко передає тепло�
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Якщо весь індикатор виконання світиться без блимання, це означає, що молоко 
готове для годування дитини� Коли молоко нагріється, нагодуйте дитину� Коли 
молоко вистигне, не нагрівайте його повторно, оскільки в ньому можуть почати 
розмножуватися бактерії�
Оскільки дитяча їжа може бути різної консистенції, пристрій не може точно визначити, 
скільки її потрібно підігрівати� Коли весь індикатор виконання світиться, але не 
блимає, продовжуйте підігрівати дитячу їжу в пристрої� Поки баночка або контейнер 
стоїть у підігрівачі пляшечок, дитячу їжу слід перемішувати� Для оптимальних 
результатів перевіряйте температуру в процесі підігрівання�

Підігрівання молока
1 Поставте пляшечку в підігрівач пляшечок� Налийте питну воду до рівня 

молока� Якщо у вас багато молока, наприклад 210 мл, налийте воду до рівня 
приблизно 1 см до верху підігрівача пляшечок�

  

1 cm

2 Залежно від об’єму молока виберіть потрібне налаштування і натисніть 
кнопку увімкнення/вимкнення, щоб увімкнути пристрій�

7
210

7oz
210ml

  

3 Індикатор виконання буде поступово блимати для відображення процесу 
нагрівання молока�
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4 Коли весь індикатор виконання перестане блимати і буде постійно світитися, 
це означатиме, що молоко готове до вживання� Підігрівач пляшечок 
автоматично перейде у режим збереження тепла�

5 Приблизно через 60 хвилин (включаючи час підігрівання) підігрівач 
пляшечок автоматично вимкнеться� Індикатор виконання згасне�

60 min

 

Підказка

• Якщо ви бажаєте більше підігріти молоко, тримайте пляшечку у пристрої, поки молоко 
не досягне потрібної температури, а індикатор виконання почне повністю світитися без 
блимання�

• Для нагрівання молока в силіконовій пляшечці потрібно більше часу� Щойно засвітиться 
весь індикатор виконання, залиште пляшечку в підігрівачі ще на 3–4 хвилини�

Рекомендоване налаштування для різних контейнерів
Контейнер Рекомендоване налаштування
Пластик Налаштування об’єму молока
Скло Налаштування об’єму молока
Силікон Налаштування об’єму молока + 3–4 хв�
Пакет для молока Налаштування для збереження тепла/розморожування

Примітка

• Час нагрівання молока залежить від об’єму, початкової температури молока й води і типу 
пляшечки�

• Щоб змінити налаштування після увімкнення підігрівача пляшечок спочатку слід вимкнути 
його� Змініть налаштування і увімкніть пристрій знову� Якщо під час зміни налаштування 
підігрівач пляшечок вже увімкнений 20 секунд чи більше, пристрій автоматично перейде у 
режим збереження тепла�
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Годування дитини молоком
Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення, щоб вимкнути пристрій, і вийміть пляшечку 
з молоком�

  

Примітка

• Якщо ви користуєтеся невеликою пляшечкою для молока (наприклад об’ємом 60 мл), 
пам’ятайте, що вода гаряча, коли вийматимете пляшечку�

Перед тим як годувати дитину, завжди перевіряйте температуру молока� Злегка 
збовтайте молоко в пляшечці і нанесіть кілька крапель на внутрішню сторону 
зап’ястка�

Після кожного використання від’єднуйте підігрівач пляшечок від мережі та давайте 
йому охолонути� Із міркувань гігієни виливайте воду з підігрівача пляшечок�
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Повторне негайне використання підігрівача пляшечок для 
підігрівання іншої пляшечки
Якщо ви хочете підігріти іншу пляшечку, підігрівачу пляшечок слід дати охолонути� 
Щоб прискорити процес, налийте в підігрівач свіжої холодної води�
Коли ви ввімкнете підігрівач пляшечок, індикатор виконання буде блимати з певним 
інтервалом, що свідчитиме про повторне розігрівання пристрою�

Примітка

• Якщо індикатор виконання світиться без блимання, це означає, що підігрівач пляшечок досі 
надто гарячий, щоб підігрівати іншу пляшечку� Вимкніть підігрівач пляшечок і дайте йому 
охолонути�

Підігрівання пакета з молоком
Перегляньте інструкції на пакеті для молока та впевніться, що його можна підігрівати 
у підігрівачі пляшечок�
1 Поставте пакет із молоком у підігрівач пляшечок� Налийте питну воду до 

рівня молока� Якщо у вас багато молока, налийте воду до рівня приблизно 
1 см до верху підігрівача пляшечок�

  

2 Виберіть налаштування збереження тепла/розморожування і натисніть 
кнопку увімк�/вимк�, щоб увімкнути пристрій� Матеріал пакета для 
молока дуже швидко передає тепло, тому найкраще використовувати це 
налаштування�
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3 Індикатор виконання почне блимати на позначення того, що пристрій 
перебуває в процесі нагрівання�

 

4 Коли весь індикатор виконання перестане блимати і буде постійно світитися, 
це означатиме, що молоко готове до вживання� Підігрівач пляшечок 
автоматично перейде у режим збереження тепла�

5 Приблизно через 60 хвилин (включаючи час підігрівання) підігрівач 
пляшечок автоматично вимкнеться� Індикатор виконання згасне� 

60 min

 

Підігрівання дитячої їжі
1 Поставте контейнер із дитячою їжею в підігрівач пляшечок� Налийте питну 

воду до рівня дитячої їжі� Якщо у вас багато дитячої їжі, наприклад 210 мл, 
налийте воду до рівня приблизно 1 см до верху підігрівача пляшечок�

  

1 cm
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2 Виберіть налаштування підігрівання дитячої їжі і натисніть кнопку увімк�/
вимк�, щоб увімкнути пристрій�

  

3 Індикатор виконання почне блимати на позначення того, що пристрій 
перебуває в процесі нагрівання�

4 Враховуючи різну консистенцію дитячої їжі, пристрій не може точно 
визначити, скільки її потрібно підігрівати� Поки баночка або контейнер стоїть 
у підігрівачі пляшечок, дитячу їжу слід перемішувати� Для оптимального 
результату перевіряйте температуру їжі в процесі її нагрівання�
 » Будьте обережні, щоб не обпекти пальці, тримаючи контейнер чи баночку 
під час помішування�

 

Примітка

• Коли весь індикатор виконання світитиметься без блимання, продовжуйте підігрівати 
дитячу їжу в пристрої� Помішуйте дитячу їжу та перевіряйте її температуру�

5 Приблизно через 60 хвилин (включаючи час підігрівання) підігрівач 
пляшечок автоматично вимкнеться� Індикатор виконання згасне�

60 min
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Годування дитини дитячою їжею
Натисніть кнопку увімк�/вимк�, щоб вимкнути пристрій, і вийміть контейнер або 
баночку з їжею�

Перед тим як годувати дитину, завжди перевіряйте температуру їжі� Злегка 
перемішайте дитячу їжу в контейнері чи баночці і спробуйте її, щоб упевнитися, 
що вона не надто гаряча�

Повторне негайне використання підігрівача пляшечок для 
підігрівання іншого контейнера з дитячою їжею
Виконайте ті ж кроки, що й у розділі "Підігрівання молока"�

Збереження тепла молока
За допомогою цього налаштування вбудований датчик регулює схему нагрівання для 
зберігання їжі теплою або розморожування� Якщо поставити тепле молоко, воно буде 
поступово підігріватися зі збереженням потрібної температури�
1 Поставте пляшечку в підігрівач пляшечок� Налийте питну воду до рівня 

молока� Якщо у вас багато молока, налийте воду до рівня приблизно 1 см до 
верху підігрівача пляшечок�

 

1 cm
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2 Виберіть налаштування збереження тепла/розморожування і натисніть 
кнопку увімк�/вимк�, щоб увімкнути пристрій�

  

3 Індикатор виконання почне блимати, що свідчитиме про те, що молоко 
нагрівається�

 

4 Коли весь індикатор виконання перестане блимати і буде постійно світитися, 
це означатиме, що молоко готове до вживання� Підігрівач пляшечок 
зберігатиме молоко із вказаною температурою�

5 Приблизно через 60 хвилин (включаючи час підігрівання) підігрівач 
пляшечок автоматично вимкнеться� Індикатор виконання згасне�

60 min

Примітка

• Тривалість процесу може залежати від об’єму і початкової температури молока�
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Розморожування молока
За допомогою цього налаштування вбудований датчик регулює схему нагрівання для 
зберігання їжі теплою або розморожування� Якщо поставити у підігрівач пляшечок 
заморожене молоко, пристрій розморозить молоко до рідкого стану, а потім підігріє 
до потрібної температури� Можна розморозити від 30 мл до 180 мл молока�
1 Поставте пляшечку в підігрівач пляшечок� Налийте питну воду до рівня 

молока� Якщо у вас багато молока, налийте воду до рівня приблизно 1 см до 
верху підігрівача пляшечок�

  

1 cm

2 Виберіть налаштування збереження тепла/розморожування і натисніть 
кнопку увімк�/вимк�, щоб увімкнути пристрій� 

  

3 Індикатор виконання почне блимати, що свідчитиме про те, що молоко 
розморожується і нагрівається�

 

4 Враховуючи різну консистенцію замороженого молока, пристрій не може 
точно визначити, як довго його потрібно підігрівати� Коли весь індикатор 
виконання світитиметься без блимання, продовжуйте підігрівати молоко в 
пристрої�
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Примітка

• Наприклад, розморожування й підігрівання пляшечки з 60 мл замороженого молока 
триватиме 45 хвилин� Час розморожування й підігрівання може бути коротшим або довшим 
залежно від об’єму молока й матеріалу контейнера�

5 Приблизно через 60 хвилин (включаючи час розморожування та 
підігрівання) підігрівач пляшечок автоматично вимкнеться� Індикатор 
виконання згасне�

60 min

 

Розморожування дитячої їжі
За допомогою цього налаштування вбудований датчик регулює схему нагрівання 
для зберігання їжі теплою або розморожування� Якщо покласти заморожену 
дитячу їжу, підігрівач пляшечок розморозить її� Після цього вимкніть підігрівач 
пляшечок і перейдіть до налаштування для дитячої їжі, щоб підігріти її до відповідної 
температури�
1 Поставте контейнер із дитячою їжею в підігрівач пляшечок� Налийте питну 

воду до рівня дитячої їжі� Якщо у вас багато дитячої їжі, налийте воду до 
рівня приблизно 1 см до верху підігрівача пляшечок�

  

1 cm

2 Виберіть налаштування збереження тепла/розморожування і натисніть 
кнопку увімк�/вимк�, щоб увімкнути пристрій� 
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3 Індикатор виконання почне блимати, що свідчитиме про те, що дитяча їжа 
розморожується�

4 Враховуючи різну консистенцію замороженої дитячої їжі, пристрій не може 
точно визначити, як довго її потрібно розморожувати� Перемішуйте дитячу 
їжу, коли вона почне розморожуватися�

Будьте обережні, щоб не обпекти пальці, тримаючи контейнер чи баночку під час 
помішування�

Примітка

• Наприклад, щоб розморозити баночку замороженої дитячої їжі (180 мл), знадобиться 
60 хвилин� Час розморожування може бути коротшим або довшим залежно від об’єму 
дитячої їжі й матеріалу контейнера�

5 Приблизно за 60 хвилин підігрівач пляшечок автоматично вимкнеться� 
Індикатор виконання згасне�

60 min

6 Після цього виберіть налаштування дитячої їжі й натисніть кнопку увімк�/
вимк�, щоб почати підігрівати дитячу їжу�
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Примітка

• Перш ніж встановлювати налаштування для дитячої їжі, підігрівач пляшечок слід вимкнути� 
Інакше налаштування для дитячої їжі не ввімкнеться�

7 Індикатор виконання почне блимати, що свідчитиме про те, що дитяча їжа 
нагрівається�

8 Враховуючи різну консистенцію дитячої їжі, пристрій не може точно 
визначити, як довго її потрібно підігрівати� Перемішуйте дитячу їжу під час 
нагрівання� Для оптимального результату перевіряйте температуру їжі в 
процесі її нагрівання�

Будьте обережні, щоб не обпекти пальці, тримаючи контейнер чи баночку під час 
помішування�

9 Приблизно через 60 хвилин (включаючи час підігрівання) підігрівач 
пляшечок автоматично вимкнеться� Індикатор виконання згасне�
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Чищення і видалення накипу

Чищення
1 Вийміть штепсель і залиште пристрій охолоджуватися�
2 Щоб вилити воду, краще нахилити пристрій на бік, ніж уперед або назад, 

щоб вода не потрапила на ручку або мережевий штепсель�

 

3 Протріть пристрій вологою ганчіркою�
 » Не чистіть підігрівач пляшечок абразивними, антибактеріальними 
засобами для чищення, хімічними розчинниками або гострими 
предметами� 

 

Примітка

• Якщо ви використовували підігрівач пляшечок, щоб підігріти дитячу їжу, слідкуйте, щоб на 
його дні не було розлитої дитячої їжі�



- 22 -

Видалення накипу
Щоб забезпечити ефективну роботу підігрівача пляшечок, рекомендується видаляти 
накип кожні чотири тижні�
Щоб видалити накип, змішайте 60 мл білого оцту з 120 мл холодної води� Увімкніть 
пристрій, виберіть налаштування для нагрівання молока об’ємом 180 мл і залиште 
пристрій працювати протягом 10 хвилин� Залиште розчин у підігрівачі пляшечок, 
поки весь накип не розчиниться�

10 min

180 ml
6 oz

 

Примітка

• Можна також використовувати засоби для видалення накипу на основі лимонної кислоти�
• Не використовуйте інші види засобів для видалення накипу�

Злийте воду з підігрівача пляшечок і ретельно помийте його зсередини� Якщо 
залишилися сліди накипу, повторіть процедуру видалення накипу�

Переробка

Цей символ означає, що електричні пристрої не підлягають утилізації зі 
звичайними побутовими відходами�
Дотримуйтеся правил роздільного збору електричних пристроїв у вашій країні�

Підтримка

З усіх питань щодо продукту, зокрема для отримання відповідей на поширені 
запитання, див� www.philips.com/support�
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Усунення несправностей

У цьому розділі подано основні проблеми, які можуть виникнути під час використання 
пристрою� Якщо проблему не вдається вирішити за допомогою інформації, поданої 
нижче, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні�

Проблема Після ввімкнення підігрівача пляшечок весь індикатор виконання 
починає швидко блимати і вимикається�

Причина • Надто висока або низька температура води в підігрівачі пляшечок�
• Увімкнено функцію захисту від ввімкнення без води�

Вирішення • Вимкніть пристрій і відключіть штепсель� Залиште його 
охолоджуватися на кілька хвилин� Упевніться, що налито свіжу воду 
кімнатної температури�

• Підігрівач пляшечок вимикається автоматично, якщо пристрій 
ввімкнено, проте в ньому немає або недостатньо води� Вимкніть 
пристрій і відключіть штепсель� Спочатку дайте йому охолонути� 
Упевніться, що налито достатньо свіжої води кімнатної температури� 

• Налийте у підігрівач води до рівня молока у пляшечці� Якщо у вас 
багато молока, налийте воду до рівня приблизно 1 см до верху 
підігрівача пляшечок� Підігрівач пляшечок знову готовий до 
використання�

Проблема Молоко надто гаряче�
Причина • Можливо, вибрано неправильне налаштування або 

використовується пакет для молока�
• Можливо, ви налили надто багато води у підігрівач пляшечок�

Вирішення • Виберіть налаштування об’єму молока залежно від його кількості, а 
не розміру пляшечки�

• Якщо використовується пакет для молока, виберіть налаштування 
для збереження тепла/розморожування�

• Налийте у підігрівач води до рівня молока у пляшечці� Якщо у вас 
багато молока, налийте воду до рівня приблизно 1 см до верху 
підігрівача пляшечок� Підігрівач пляшечок знову готовий до 
використання�
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Проблема Молоко залишається холодним�
Причина • Можливо, вибрано неправильне налаштування, використовується 

силіконова пляшечка або в підігрівач налито теплу воду�
• Можливо, ви налили недостатньо води у підігрівач пляшечок�
• Можливо, ви поставили пляшечку у підігрівач пляшечок після його 

увімкнення�
Вирішення • Поставте пляшечку у підігрівач пляшечок� Налийте в підігрівач 

пляшечок свіжу воду кімнатної температури� Налийте у підігрівач 
води до рівня молока у пляшечці� Якщо у вас багато молока, налийте 
воду до рівня приблизно 1 см до верху підігрівача пляшечок� 
Виберіть налаштування об’єму молока залежно від його кількості, а 
не розміру пляшечки� Натисніть кнопку, щоб розпочати підігрівання�

• Якщо використовується силіконова пляшечка, виберіть 
налаштування об’єму молока залежно від його кількості� Якщо 
засвітиться весь індикатор виконання, зачекайте 3–4 хв�, щоб 
молоко підігрілося�

• Не використовуйте теплу воду�
Проблема Після ввімкнення підігрівача пляшечок весь індикатор виконання 

світиться без блимання�
Причина • Підігрівач пляшечок досі надто гарячий для нагрівання іншої 

пляшечки� Можливо, ви щойно підігрівали пляшечку� Вимкніть 
пристрій і дайте йому охолонути�  

Вирішення • Щоб прискорити процес, налийте в підігрівач свіжої холодної 
води� Коли ви ввімкнете підігрівач пляшечок, індикатор виконання 
буде блимати з певним інтервалом, що свідчитиме про повторне 
розігрівання пристрою� 

Проблема Весь індикатор виконання блимає під час нагрівання дитячої їжі�
Причина • Враховуючи різну консистенцію дитячої їжі, пристрій не може точно 

визначити, скільки її потрібно підігрівати�   
Вирішення • Поки баночка або контейнер стоїть у підігрівачі пляшечок, дитячу 

їжу слід перемішувати� Для оптимальних результатів перевіряйте 
температуру їжі в процесі її підігрівання�

Проблема Я підігріваю щоразу ту саму кількість молока, але час підігрівання 
молока різний�

Причина • Час підігрівання молока залежить від початкової температури 
молока та води�

• Якщо молоко було в холодильнику і холодне, для його підігрівання 
знадобиться більше часу�

• Якщо вода в підігрівачі пляшечок тепла або гаряча, потрібно більше 
часу, щоб підігріти молоко� Датчик регулює схему нагрівання, щоб 
уникнути перегрівання молока�  

Вирішення • Щоб забезпечити послідовний час підігрівання, у підігрівач 
пляшечок слід налити достатньо свіжої води кімнатної температури� 
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