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Fontos

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze 
meg későbbi használatra. 

Veszély
 - Ne merítse a vezetéket, a hálózati csatlakozódugót vagy a 

készüléket vízbe vagy más folyadékba�

Figyelmeztetés
 - A készüléket kizárólag beltéren használja.
 - Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztalról vagy 

a munkafelületről. A kábelfelesleget a cumisüveg-melegítő 
alapegységében tárolja.

 - Tartsa a hálózati kábelt távol a forró felületektől.
 - A készüléket kizárólag földelt fali aljzathoz csatlakoztassa. 

Mindig gondoskodjon arról, hogy a csatlakozódugót 
megfelelően helyezze be a fali aljzatba.

 - Mielőtt csatlakoztatná a készüléket, ellenőrizze, hogy az alján 
feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi feszültséggel.

 - Amennyiben hosszabbítóra van szüksége, ügyeljen arra, hogy 
földelt és legalább 13 amper osztályzatút használjon.

 - Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozódugó, 
a vezeték vagy a készülék sérült. Ha a hálózati kábel 
meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében hivatalos 
Philips szakszervizben vagy hasonlóan képzett Philips 
személyzettel ki kell cserélni. 

 - Ne helyezze a készüléket forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre 
vagy annak közelébe, illetve forró sütőbe.

 - A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi 
képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében 
járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt 
felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos 
működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.
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 - A készüléket 8 éven felüli gyermekek is használhatják, 
amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a 
készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal 
járó veszélyeket. A tisztítást és a felhasználó által is végezhető 
karbantartást soha ne végezze 8 éven aluli gyermek, és 
8 éven felüli gyermek is csak felügyelet mellett végezheti el 
ezeket. A készüléket és a vezetéket tartsa távol 8 éven aluli 
gyermekektől.

 - Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
 - Ne öntsön vizet a hálózati csatlakozóra.
 - A nem megfelelő használatból adódó sérülések elkerülése 

érdekében a készüléket csak a használati útmutatóban leírtak 
szerint használja.

 - Ne melegítse elő a készüléket.
 - Mielőtt vizet töltene a cumisüveg-melegítőbe, mindig 

helyezze bele a teljesen összeállított, kupakkal ellátott 
cumisüveget�

 - Ügyeljen arra, hogy a cumisüveg-melegítő bekapcsolása előtt 
benne legyen a megfelelő mennyiségű víz.

 - A forró víz súlyos égési sérüléseket okozhat. Legyen óvatos, ha 
a cumisüveg-melegítőben forró víz van.

 - Használat közben a készülék hozzáférhető felületei 
felhevülhetnek, és előfordulhat, hogy maradékhővel 
rendelkeznek.

 - Ne mozgassa a forró vizet tartalmazó készüléket.
 - Ha az étel vagy a tej elérte a kívánt hőmérsékletet, vegye ki a 

cumisüveget vagy a tartóedényt a melegítőből. A cumisüveg-
melegítőben hagyott étel vagy tej hőmérséklete tovább 
növekszik.



- 5 -

Vigyázat!
 - Ez a készülék háztartási vagy hasonló felhasználási 

helyszínekre ajánlott, mint például: vendégházak, „szoba 
reggelivel” típusú szálláshelyek, üzletek, irodák és más 
munkahelyi környezetek személyzeti konyhái, valamint 
szállodák, motelek és más vendéglátói környezetek vendégei 
számára�

 - Ne melegítse túl az ételt.
 - Mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét, mielőtt elkezdené 

etetni gyermekét. Óvatosan rázza meg az üveget, és az 
ellenőrzéshez spricceljen néhány cseppet a csuklójára. (Tartsa 
be a „Babája etetése a tejjel” című fejezetben szereplő 
utasításokat�)

 - A használaton kívüli készüléket csatlakoztassa le a hálózati 
aljzatról.

 - A fűtőelem felülete a használatot követően is forró maradhat.
 - Tisztítás előtt hagyja teljesen kihűlni a készüléket. 
 - A nem javítható károsodás elkerülése érdekében kövesse a 

vízkőmentesítési útmutatót.
 - Ne próbálja önállóan felnyitni vagy megjavítani a 

készüléket. Forduljon a helyi Philips ügyfélszolgálathoz (lásd: 
www.philips.com/support)� 

A gyártási dátum kódja (ÉÉHH (év,hét)) a cumisüveg-melegítő alapegység kábeltároló 
rekeszében található.

Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék az elektromágneses mezőkre érvényes összes vonatkozó szabványnak 
és előírásnak megfelel.
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Bevezetés

A Philips Avent köszönti Önt! Gratulálunk a vásárláshoz! A Philips Avent által biztosított 
teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.
Ezzel a cumisüveg-melegítővel biztonságosan felmelegítheti és kiolvaszthatja a Philips 
Avent és más népszerű márkák cumisüvegeiben, illetve az egyéb bébiételtartó edényekben 
található tejet. 
Ez a cumisüveg-melegítő a tej kíméletes melegítésére szolgál. Ezért a cumisüveg-
melegítőben lévő víz soha nem éri el a forráspontot. Mindegyik melegítési beállítás 
különböző tejmennyiségek melegítésére van beprogramozva. A jobb teljesítmény 
érdekében ügyeljen a következőkre:
1. Helyezze az üveget a cumisüveg-melegítőbe.
2. Töltse fel annyi szobahőmérsékletű friss vízzel, hogy egy szintbe kerüljön a tejjel.
3. Válassza ki a tej mennyiségét, és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
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Általános leírás

A termék rövid bemutatása

A

B

CD

F

E

A Cumisüveg-melegítő D Melegen tartás/kiolvasztás beállítás

B Folyamatkijelző funkció E Tejmennyiség beállítás

C Bébiétel-melegítés beállítás F Be-/kikapcsoló gomb
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A beállítások magyarázata

Tejmennyiség

• Válassza ezt a beállítást a szobahőmérsékletű vagy 
hűtőszekrény-hőmérsékletű tej felmelegítéséhez.

• Válassza ki a felmelegíteni kívánt tej mennyiségét. Ez 
30 ml (1 uncia) és 330 ml (11 uncia) között állítható 
be�  
A cumisüveg-melegítő a tejet a kívánt 
testhőmérsékletre melegíti fel. A tej akkor áll készen 
az etetéshez, amikor a teljes folyamatkijelző világítani 
kezd. Ha melegebbé szeretné tenni a tejet, tartsa 
az üveget a készülékben, amíg el nem éri a kívánt 
hőmérsékletet. Vegye ki a cumisüveget, és etetés 
előtt mindig ellenőrizze a tej hőmérsékletét. Az üveg 
melegen tartására is használhatja készüléket, ami 
körülbelül 60 perc múlva kapcsol ki automatikusan.

• A tej hőmérsékletének ellenőrzéséhez spricceljen 
néhány cseppet a csuklójára. Előfordulhat, hogy 
az Ön számára kissé hidegnek tűnik a tej, ám egy 
újszülött számára ez a hőmérséklet nagyon kellemes. 
Kutatások szerint a legtöbb baba elfogadja a 
testhőmérsékletűnél hűvösebb tejet.

Bébiétel-melegítés

• Bébiétel melegítéséhez válassza ezt a beállítást.
• Az optimális eredmény érdekében melegítés közben 

keverje meg a bébiételt�

Melegen tartás/kiolvasztás

• A beépített érzékelő beállítja a melegítési sémát a 
melegen tartáshoz vagy a kiolvasztáshoz.

• Ha a tej/bébiétel meleg, a készülék fokozatosan 
melegíti fel, majd a megfelelő hőmérsékleten tartja.

• Ha a tej fagyott állapotban van, a készülék először 
folyékony állapotba olvasztja ki, majd felmelegíti a 
megfelelő hőmérsékletre. 30 ml (1 uncia) és 180 ml 
(6 uncia) közötti tejmennyiséget olvaszthat ki.

• Ha a bébiétel fagyott állapotban van, kiolvad. Ezt 
követően kapcsolja ki a cumisüveg-melegítőt, és állítsa 
a bébiétel beállításra a bébiétel felmelegítéséhez.

• Tejgyűjtő zacskó melegítéséhez válassza ezt a 
beállítást. A tejgyűjtő zacskó anyaga nagyon gyorsan 
továbbítja a hőt.

Amikor az egész folyamatkijelző villogás nélkül világít, a tej készen áll az etetésre. 
Gyermekét felmelegített tejjel táplálja. Ha lehűlt a tej, ne melegítse fel újból, mivel 
baktériumok képződhetnek benne.
Bébiételek esetén az eltérő állaguk miatt a készülék nem képes pontosan észlelni, mennyi 
ideig kell melegíteni az adott bébiételt. Ha a teljes folyamatkijelző világít, de nem villog, a 
további melegítés érdekében tartsa a bébiételt a készülékben. Keverje össze a bébiételt, 
amíg az üveg vagy tartóedény a cumisüveg-melegítőben van. Az optimális eredmény 
eléréséhez melegítés közben ellenőrizze a hőmérsékletet.
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Tej melegítése
1 Helyezze az üveget a cumisüveg-melegítőbe. Töltse fel annyi ivóvízzel, hogy egy 

szintbe kerüljön a tejjel. Ha nagy mennyiségű tejet (pl. 210 ml/7uncia) melegít, a 
cumisüveg-melegítő teteje alatt körülbelül 1 cm-es magasságig töltse meg vízzel.

  

1 cm

2 A tejmennyiség alapján válassza ki a kívánt beállítást, majd a be-/
kikapcsológombbal kapcsolja be a készüléket.

7
210

7oz
210ml

  

3 A tejmelegítés folyamatát a folyamatkijelző fokozatos villogása jelzi.

  

4 Amikor az egész folyamatkijelző folyamatosan kezd világítani, a tej készen áll 
az etetésre, a cumisüveg-melegítő pedig automatikusan melegen tartás módba 
kapcsol.
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5 A cumisüveg-melegítő körülbelül 60 percet követően – beleértve a melegítési 
időt is – automatikusan kikapcsol. Ezzel együtt a folyamatkijelző is kialszik.

60 min

 

Tipp

• Ha melegebb tejet szeretne, tartsa a cumisüveget a készülékben, amíg el nem éri a kívánt 
hőmérsékletet, miután az egész folyamatkijelző világítani kezd.

• Szilikonos cumisüveg használata esetén a tej felmelegítése tovább tart. Tartsa a cumisüveg-
melegítőben még 3-4 percig, miután az egész folyamatkijelző világítani kezd.

Javasolt beállítás a különböző tartóedényekhez
Konténer Javasolt beállítás
Műanyag Tejmennyiség beállítás
Üveg Tejmennyiség beállítás
Szilikon Tejmennyiség beállítás + 3-4 perc
Tejgyűjtő zacskó Melegen tartás/kiolvasztás beállítás

Megjegyzés

• A tejmelegítés ideje a tej és víz mennyiségétől, a kiinduló hőmérsékletétől és a tejesüveg 
anyagától is függ.

• Ha módosítani szeretné a beállítást, a cumisüveg-melegítő bekapcsolása után először kapcsolja ki 
a cumisüveg-melegítőt. Módosítsa a beállítást, majd kapcsolja be újra a készüléket. Ha a beállítást 
úgy módosítja, hogy a cumisüveg-melegítő már legalább 20 másodperce be van kapcsolva, a 
készülék automatikusan átvált a melegen tartás üzemmódra.
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Babája etetése a tejjel
A be-/kikapcsológomb lenyomásával kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki a tejesüveget.

  

Megjegyzés

• Amennyiben kis méretű, például 60 ml-es/2 unciás tejesüveget használ, az üveg kivételekor 
ügyeljen a meleg tejre.

Etetés előtt mindig ellenőrizze a tej hőmérsékletét. Óvatosan rázza meg az üveget, és az 
ellenőrzéshez spricceljen néhány cseppet a csuklójára.

Használat után mindig húzza ki a cumisüveg-melegítő csatlakozóját a hálózati aljzatból, 
és hagyja kihűlni a készüléket. Higiéniai okokból ürítse ki a vizet a cumisüveg-melegítő 
belsejéből.
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A cumisüveg-melegítő azonnali használata egy másik cumisüveggel
Amennyiben egy másik cumisüveget is fel szeretne melegíteni, hagyja lehűlni a cumisüveg-
melegítőt. A folyamat felgyorsításához a cumisüveg-melegítőt újratöltheti friss hideg vízzel.
Amikor bekapcsolja a cumisüveg-melegítőt, a folyamatkijelző fokozatos villogással jelzi, 
hogy a készülék ismét melegít.

Megjegyzés

• Ha a folyamatkijelző funkció be van kapcsolva, de nem villog, a cumisüveg-melegítő még mindig 
túl meleg egy másik cumisüveg melegítéséhez. Kapcsolja ki a cumisüveg-melegítőt, és hagyja 
lehűlni.

Tejgyűjtő zacskó melegítése
Olvassa el a tejgyűjtő zacskóra vonatkozó utasításokat, és győződjön meg róla, hogy 
melegíthető cumisüveg-melegítőben.
1 Helyezze a tejgyűjtő zacskót a cumisüveg-melegítőbe. Töltse fel annyi ivóvízzel, 

hogy egy szintbe kerüljön a tejjel. Ha nagy mennyiségű tejet melegít, a 
cumisüveg-melegítő teteje alatt körülbelül 1 cm-es magasságig töltse meg vízzel.

  

2 Válassza ki a melegen tartás/kiolvasztás beállítást, majd a be-/
kikapcsológombbal kapcsolja be a készüléket. A tejgyűjtő zacskó anyaga nagyon 
gyorsan továbbítja a hőt, így a legjobb ezt a beállítást használni.
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3 A melegítés folyamatát a folyamatkijelző villogása jelzi.

 

4 Amikor az egész folyamatkijelző folyamatosan kezd világítani, a tej készen áll 
az etetésre, a cumisüveg-melegítő pedig automatikusan melegen tartás módba 
kapcsol.

5 A cumisüveg-melegítő körülbelül 60 percet követően – beleértve a melegítési 
időt is – automatikusan kikapcsol. Ezzel együtt a folyamatkijelző is kialszik. 

60 min

 

Bébiétel melegítése
1 Helyezze a bébiételes üveget a cumisüveg-melegítőbe. Töltse fel annyi ivóvízzel, 

hogy egy szintbe kerüljön a bébiétellel. Ha nagy mennyiségű bébiételt (pl. 
210 ml/7uncia) melegít, a cumisüveg-melegítő teteje alatt körülbelül 1 cm-es 
magasságig töltse meg vízzel.

  

1 cm
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2 Válassza ki a bébiétel-melegítés beállítást, majd a be-/kikapcsológombbal 
kapcsolja be a készüléket.

  

3 A melegítés folyamatát a folyamatkijelző villogása jelzi.
4 A bébiételek eltérő állaga miatt a készülék nem képes pontosan észlelni, mennyi 

ideig kell melegíteni az adott bébiételt. Keverje össze a bébiételt, amíg az 
üveg vagy tartóedény a cumisüveg-melegítőben van. Az optimális eredmény 
eléréséhez melegítés közben ellenőrizze a hőmérsékletet.
 » Ügyeljen rá, hogy ne égesse meg az ujját, amikor a keverés közben megfogja a 
tartóedényt vagy az üveget.

 

Megjegyzés

• Ha a teljes folyamatkijelző folyamatos fénnyel világít, a további melegítés érdekében tartsa a 
bébiételt a készülékben. Keverje meg a bébiételt, és ellenőrizze a hőmérsékletét.

5 A cumisüveg-melegítő körülbelül 60 percet követően – beleértve a melegítési 
időt is – automatikusan kikapcsol. Ezzel együtt a folyamatkijelző is kialszik.

60 min

 



- 15 -

Babája etetése a bébiétellel
A be-/kikapcsológomb lenyomásával kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki a bébiételes 
üveget vagy tartóedényt.

Etetés előtt mindig ellenőrizze a bébiétel hőmérsékletét. Óvatosan keverje meg a 
bébiételt az ételtartó edényben vagy az üvegben, és kóstolja meg, hogy nem túl 
meleg-e.

A cumisüveg-melegítő azonnali használata egy másik bébiételtartó 
edénnyel
Végezze el a „Tej melegítése” című részben szereplő lépéseket.

Tej melegen tartása
Ezzel a beállítással a beépített érzékelő módosítja a melegítési sémát a melegen tartáshoz 
vagy a kiolvasztáshoz. Ha meleg tejet tesz fel, a készülék fokozatosan melegíti fel, majd a 
megfelelő hőmérsékleten tartja.
1 Helyezze az üveget a cumisüveg-melegítőbe. Töltse fel annyi ivóvízzel, hogy 

egy szintbe kerüljön a tejjel. Ha nagy mennyiségű tejet melegít, a cumisüveg-
melegítő teteje alatt körülbelül 1 cm-es magasságig töltse meg vízzel.

 

1 cm
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2 Válassza ki a melegen tartás/kiolvasztás beállítást, majd a be-/
kikapcsológombbal kapcsolja be a készüléket.

  

3 A tej melegítését a folyamatkijelző villogása jelzi.

 

4 Amikor az egész folyamatkijelző folyamatosan kezd világítani, a tej készen áll az 
etetésre, a cumisüveg-melegítő pedig a megfelelő hőmérsékleten tartja a tejet.

5 A cumisüveg-melegítő körülbelül 60 percet követően – beleértve a melegítési 
időt is – automatikusan kikapcsol. Ezzel együtt a folyamatkijelző is kialszik.

60 min

Megjegyzés

• Ez az idő a tejmennyiség és a kezdeti hőmérséklet függvényében eltérő lehet.
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Tej kiolvasztása
Ezzel a beállítással a beépített érzékelő módosítja a melegítési sémát a melegen tartáshoz 
vagy a kiolvasztáshoz. Ha a cumisüveg-melegítőbe fagyott tejet tesz, a készülék először 
folyékony állapotba olvasztja ki, majd felmelegíti a megfelelő hőmérsékletre.  
30 ml (1 uncia) és 180 ml (6 uncia) közötti tejmennyiséget olvaszthat ki.
1 Helyezze az üveget a cumisüveg-melegítőbe. Töltse fel annyi ivóvízzel, hogy 

egy szintbe kerüljön a tejjel. Ha nagy mennyiségű tejet melegít, a cumisüveg-
melegítő teteje alatt körülbelül 1 cm-es magasságig töltse meg vízzel.

  

1 cm

2 Válassza ki a melegen tartás/kiolvasztás beállítást, majd a be-/
kikapcsológombbal kapcsolja be a készüléket. 

  

3 A tej kiolvasztását és melegítését a folyamatkijelző villogása jelzi.

 

4 A fagyasztott tej állaga változó lehet, ezért a készülék nem képes pontosan 
észlelni, hogy mennyi ideig kell melegíteni. Ha a teljes folyamatkijelző folyamatos 
fénnyel világít, a további melegítés érdekében tartsa a tejet a készülékben.

Megjegyzés

• Például 60 ml (2 uncia) mennyiségű, üvegben lévő fagyasztott tej kiolvasztásához és 
felmelegítéséhez 45 perc szükséges. A tejmennyiségnek és az edény anyagának függvényében a 
kiolvasztási és melegítési idő lehet hosszabb vagy rövidebb.
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5 A cumisüveg-melegítő körülbelül 60 percet követően – beleértve a kiolvasztási 
és melegítési időt is – automatikusan kikapcsol. Ezzel együtt a folyamatkijelző is 
kialszik�

60 min

 

Bébiétel kiolvasztása
Ezzel a beállítással a beépített érzékelő módosítja a melegítési sémát a melegen tartáshoz 
vagy a kiolvasztáshoz. Ha fagyasztott bébiételt tesz bele, a cumisüveg-melegítő kiolvasztja 
a bébiételt. Ezt követően kapcsolja ki a cumisüveg-melegítőt, és állítsa a bébiétel beállításra 
a megfelelő hőmérsékletre való felmelegítéshez.
1 Helyezze a bébiételes üveget a cumisüveg-melegítőbe. Töltse fel annyi ivóvízzel, 

hogy egy szintbe kerüljön a bébiétellel. Ha nagy mennyiségű bébiételt melegít, a 
cumisüveg-melegítő teteje alatt körülbelül 1 cm-es magasságig töltse meg vízzel.

  

1 cm

2 Válassza ki a melegen tartás/kiolvasztás beállítást, majd a be-/
kikapcsológombbal kapcsolja be a készüléket. 

  

3 A bébiétel kiolvasztását a folyamatkijelző villogása jelzi.
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4 A fagyasztott bébiétel állaga változó lehet, ezért a készülék nem képes pontosan 
észlelni, hogy mennyi ideig kell kiolvasztani. Keverje meg a bébiételt, ha már 
elkezdett kiolvadni.

Ügyeljen rá, hogy ne égesse meg az ujját, amikor a keverés közben megfogja a 
tartóedényt vagy az üveget.

Megjegyzés

• Például egy tartóedényben lévő, 180 ml (6 uncia) mennyiségű fagyasztott bébiétel 
kiolvasztásához 60 perc szükséges. A bébiétel mennyiségének és az edény anyagának 
függvényében a kiolvasztási idő lehet hosszabb vagy rövidebb.

5 A cumisüveg-melegítő körülbelül 60 percet követően automatikusan kikapcsol. 
Ezzel együtt a folyamatkijelző is kialszik.

60 min

6 Ezt követően válassza a bébiétel beállítást, majd a be-/kikapcsoló gomb 
megnyomásával kapcsolja be a bébiétel melegítéséhez.

 

Megjegyzés

• Mielőtt a gombot bébiétel beállításra állítja, győződjön meg arról, hogy a cumisüveg-melegítő ki 
van kapcsolva. Ellenkező esetben a bébiétel beállítás nem lehet bekapcsolva.
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7 A bébiétel melegedését a folyamatkijelző villogása jelzi.
8 A bébiétel állaga változó lehet, ezért a készülék nem képes pontosan észlelni, 

hogy mennyi ideig kell melegíteni. Melegítés közben keverje meg a bébiételt. Az 
optimális eredmény eléréséhez melegítés közben ellenőrizze a hőmérsékletet.

Ügyeljen rá, hogy ne égesse meg az ujját, amikor a keverés közben megfogja a 
tartóedényt vagy az üveget.

9 A cumisüveg-melegítő körülbelül 60 percet követően – beleértve a melegítési 
időt is – automatikusan kikapcsol. Ezzel együtt a folyamatkijelző is kialszik.

Tisztítás és vízkőmentesítés

Tisztítás
1 Húzza ki hálózati csatlakozót, és hagyja lehűlni a készüléket.
2 A vizet inkább oldalirányban, ne pedig elöl vagy hátul öntse ki, nehogy a 

kapcsolóra vagy a hálózati csatlakozódugóra kerüljön.
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3 Törölje le nedves ruhával.
 » A cumisüveg-melegítő tisztításához ne használjon súrolószert, antibakteriális 
tisztítószereket, kémiai oldószereket vagy éles eszközöket. 

 

Megjegyzés

• Ha bébiétel melegítésére használta a cumisüveg-melegítőt, ügyeljen arra, hogy ne maradjon 
kiömlött étel a készülék alján.

Vízkőmentesítés
Javasoljuk, hogy négyhetente végezze el a készülék vízkőmentesítését, hogy biztosítva 
legyen a hatékony üzemelés.
A vízkőmentesítéshez keverjen össze 60 ml/2 uncia ételecetet 120 ml/4 uncia hideg vízzel. 
Kapcsolja be a cumisüveg-melegítőt, válassza ki a Tejmelegítés beállítás  
180 ml-nél/6 unciánál kevesebb mennyiséghez opciót, majd működtesse a készüléket 
10 percig. Hagyja az oldatot a cumisüveg-melegítőben, amíg fel nem oldódik az összes 
vízkő.

10 min

180 ml
6 oz

 

Megjegyzés

• Használhat citromsav alapú vízkőmentesítő szert is.
• Ne használjon más típusú vízkőmentesítőt.

Ürítse ki a cumisüveg-melegítőt, majd alaposan öblítse ki a belsejét. Ha továbbra is lát 
vízkőnyomokat, ismételje meg a vízkőmentesítési eljárást.
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Újrahasznosítás

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos készülékeket nem szabad háztartási 
hulladékként kezelni.
Tartsa be az elektromos készülékek szelektív gyűjtésére vonatkozó országos 
előírásokat.

Támogatás

Bármilyen terméktámogatási ügyben, például a gyakran ismételt kérdésekért látogasson el 
a www.philips.com/support webhelyre. 

Hibakeresés

Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő 
problémákkal. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, forduljon a 
helyi vevőszolgálathoz.

Probléma A cumisüveg-melegítő bekapcsolását követően az egész folyamatkijelző 
gyorsan villog, majd kikapcsol.

Ok • A cumisüveg-melegítőben található víz hőmérséklete túl meleg vagy túl 
hideg.

• Bekapcsolt a túlfűtés elleni védelem.
Megoldás • Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket. Hagyja lehűlni néhány percig. Töltse 

fel szoba-hőmérsékletű friss vízzel.
• A bekapcsolt cumisüveg-melegítő automatikusan kikapcsol, ha nincs 

benne (elegendő) víz. Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket. Előbb hagyja 
lehűlni. Töltse fel elegendő szoba-hőmérsékletű friss vízzel. 

• Töltsön annyi vizet a cumisüveg-melegítőbe, hogy az egy szintbe kerüljön 
a tej szintjével. Ha nagy mennyiségű tejet melegít, a cumisüveg-melegítő 
teteje alatt körülbelül 1 cm-es magasságig töltse meg vízzel� A cumisüveg-
melegítő ismét készen áll a használatra.

Probléma A tej túl meleg.
Ok • Lehetséges, hogy nem megfelelő beállítást választott ki, vagy tejgyűjtő 

zacskót használ.
• Lehet, hogy túl sok vizet töltött a cumisüveg-melegítőbe.

Megoldás • A tejmennyiség-beállítást a tej mennyiségének és ne az üveg méretének 
megfelelően válassza ki.

• Ha tejgyűjtő zacskót használ, válassza a melegen tartás/kiolvasztás 
beállítást�

• Töltsön annyi vizet a cumisüveg-melegítőbe, hogy az egy szintbe kerüljön 
a tej szintjével. Ha nagy mennyiségű tejet melegít, a cumisüveg-melegítő 
teteje alatt körülbelül 1 cm-es magasságig töltse meg vízzel� A cumisüveg-
melegítő ismét készen áll a használatra.
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Probléma A tej még mindig hideg.
Ok • Lehetséges, hogy nem megfelelő beállítást választott ki, szilikonos 

cumisüveget használ, vagy a cumisüveg-melegítőt meleg vízzel töltötte 
meg�

• Lehet, hogy nem töltött elég vizet a cumisüveg-melegítőbe.
• Lehet, hogy a cumisüveg-melegítő bekapcsolása után helyezte a 

cumisüveget a cumisüveg-melegítőbe.
Megoldás • Helyezze az üveget a cumisüveg-melegítőbe. Töltsön a cumisüveg-

melegítőbe szoba-hőmérsékletű friss vizet. Töltsön annyi vizet a 
cumisüveg-melegítőbe, hogy az egy szintbe kerüljön a tej szintjével. 
Ha nagy mennyiségű tejet melegít, a cumisüveg-melegítő teteje alatt 
körülbelül 1cm-es magasságig töltse meg vízzel. A tejmennyiség-beállítást 
a tej mennyiségének és ne az üveg méretének megfelelően válassza ki. A 
melegítés elindításához nyomja meg a gombot.

• Ha szilikonos cumisüveget használ, a tej mennyiségének megfelelő 
tejmennyiség-beállítást válassza. Amikor az egész folyamatkijelző funkció 
be van kapcsolva, várjon 3-4 percet, amíg a tej felmelegedik.

• Ne használjon meleg vizet.

Probléma A cumisüveg-melegítő bekapcsolását követően az egész folyamatkijelző 
funkció is bekapcsol ugyan, de nem villog.

Ok • A cumisüveg-melegítő még túl meleg egy másik cumisüveg melegítéséhez. 
Valószínű, hogy éppen most fejezte be egy cumisüveg melegítését. 
Kapcsolja ki, és hagyja lehűlni a készüléket.  

Megoldás • A folyamat felgyorsításához a cumisüveg-melegítőt újratöltheti friss hideg 
vízzel. Amikor bekapcsolja a cumisüveg-melegítőt, a folyamatkijelző 
fokozatosan feltöltődve jelzi, hogy a készülék ismét melegít. 

Probléma Bébiétel melegítése közben az egész folyamatkijelző villog.
Ok • A bébiételek eltérő állaga miatt a készülék nem képes pontosan észlelni, 

mennyi ideig kell melegíteni az adott bébiételt.   
Megoldás • Keverje össze a bébiételt, amíg az üveg vagy tartóedény a cumisüveg-

melegítőben van. Az optimális eredmény eléréséhez melegítés közben 
ellenőrizze a hőmérsékletet.

Probléma Minden alkalommal ugyanolyan mennyiségű tejet melegítek, de a tej 
melegítéséhez szükséges idők eltérőek.

Ok • A tej melegítéséhez szükséges idő a tej és a víz kezdeti hőmérsékletétől is 
függ�

• Ha a tej le van hűtve, és kezdetben hideg, a tej felmelegítése hosszabb 
időt vesz igénybe.

• Ha a cumisüveg-melegítőben lévő víz meleg vagy forró, a tej melegítése 
tovább tart. Az érzékelő úgy állítja be a melegítési sémát, hogy elkerülje a 
tej túlmelegedését.  

Megoldás • Az következetes melegítési idő biztosítása érdekében győződjön meg 
arról, hogy a cumisüveg-melegítő elegendő friss szobahőmérsékletű vízzel 
van feltöltve. 
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