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Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat je het apparaat gaat gebruiken� 
Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen� 

Gevaar
 - Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in 

water of in een andere vloeistof�

Waarschuwing
 - Gebruik het apparaat alleen binnenshuis�
 - Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht 

hangen� Berg ongebruikte stukken snoer in de voet van de 
flessenwarmer.

 - Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken�
 - Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact� 

Controleer altijd of de stekker goed in het stopcontact zit�
 - Controleer voordat je het apparaat aansluit of het voltage 

dat aan de onderkant van het apparaat is aangegeven 
overeenkomt met de plaatselijke netspanning�

 - Zorg bij het gebruik van een verlengsnoer voor een geaard 
verlengsnoer dat berekend is op minimaal 13 ampère�

 - Gebruik het apparaat niet als de stekker, het netsnoer of het 
apparaat zelf beschadigd is� Indien het netsnoer beschadigd is, 
moet het, om gevaar te voorkomen, worden vervangen door 
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of door 
personen met vergelijkbare kwalificaties. 

 - Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een heet 
gasfornuis of elektrisch fornuis of in een warme oven�

 - Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met 
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke 
capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of 
instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van 
het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen�
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 - Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, 
mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande 
veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het 
gebruik begrijpen� Reiniging en onderhoud mogen alleen 
door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en 
alleen onder toezicht� Houd het apparaat en het snoer buiten 
bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar�

 - Kinderen mogen niet met het apparaat spelen�
 - Mors geen water op de stekker�
 - Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de 

gebruiksaanwijzing om mogelijk letsel door verkeerd gebruik 
te voorkomen�

 - Verwarm het apparaat niet voor�
 - Plaats altijd een volledig in elkaar gezette fles met dop in de 

flessenwarmer voordat je water toevoegt.
 - Voeg water toe voordat je de flessenwarmer inschakelt.
 - Heet water kan ernstige brandwonden veroorzaken� Wees 

voorzichtig wanneer de flessenwarmer heet water bevat.
 - De aanraakbare oppervlakken van het apparaat kunnen heet 

worden tijdens gebruik en na gebruik nog een tijdje heet 
blijven�

 - Verplaats het apparaat niet wanneer het heet water bevat�
 - Haal de fles of beker uit de flessenwarmer zodra de voeding of 

melk de gewenste temperatuur heeft bereikt� Als je voeding 
of melk langer in de flessenwarmer laat, stijgt de temperatuur 
hiervan�

Let op
 - Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk 

gebruik zoals: op boerderijen; in bed & breakfasts; in 
keukens (voor personeel), in winkels, kantoren en andere 
werkomgevingen; door gasten in hotels, motels en andere 
verblijfsaccommodaties�

 - Het voedsel mag niet te lang worden verwarmd�
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 - Controleer altijd de temperatuur van de voeding voordat je je 
kind gaat voeden. Draai de fles voorzichtig rond en controleer 
de temperatuur door een paar druppels op de binnenkant van 
je pols te sprenkelen� (Volg de instructies in het gedeelte 'Je 
baby melk geven'�)

 - Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact wanneer 
het niet in gebruik is�

 - Het kan even duren voordat het oppervlak van het 
verwarmingselement na gebruik is afgekoeld�

 - Laat het apparaat afkoelen voordat je het schoonmaakt� 
 - Volg de ontkalkingsinstructies om onherstelbare schade te 

voorkomen�
 - Probeer het apparaat niet zelf te openen of te repareren� 

Neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in 
jouw land (zie www.philips.com/support)� 

De code van de productiedatum JJWW is te vinden in de snoeropbergruimte aan de 
onderkant van de flessenwarmer.

Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot 
blootstelling aan elektromagnetische velden�

Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips Avent! Registreer je product op  
www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips 
Avent geboden ondersteuning�
Met deze flessenwarmer kun je veilig melk verwarmen en ontdooien in voedingsflessen en 
bewaarbekers voor babyvoeding van Philips Avent en andere gangbare merken� 
Deze flessenwarmer is ontworpen om melk geleidelijk op te warmen. Hierdoor zal 
het water in de flessenwarmer nooit gaan koken. De verwarmingsinstellingen zijn 
geprogrammeerd om verschillende hoeveelheden melk te verwarmen� Voor optimale 
prestaties, volg je de volgende stappen:
1. Plaats een fles in de flessenwarmer.
2� Vul met water tot hetzelfde niveau als de melk
3� Selecteer het melkvolume en druk op de aan/uitknop�
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Algemene beschrijving

Productoverzicht

A

B

CD

F

E

A Flessenwarmer D Houd de warmhoud-/ontdooistand 
aan

B Voortgangsindicator E Melkvolume-stand

C Opwarmstand babyvoeding F Aan/uit-schakelaar
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Uitleg over de standen

Melkvolume

• Selecteer deze stand om melk van 
kamertemperatuur of koelkasttemperatuur op te 
warmen�

• Kies de hoeveelheid melk die je warm wilt maken� Je 
kunt het volume instellen van 30 ml tot 330 ml�  
De flessenwarmer verwarmt de melk tot de 
gewenste temperatuur� Melk is klaar om te drinken 
zodra alle voortgangsindicatorlampjes branden� 
Als je de melk warmer wilt, houd je de fles in het 
apparaat tot de gewenste temperatuur is bereikt� 
Haal het flesje uit het apparaat en controleer 
de temperatuur van de melk altijd voordat je je 
baby voedt. U kunt de fles ook warmhouden in 
het apparaat� Het apparaat wordt na ongeveer 
60 minuten automatisch uitgeschakeld.

• Controleer de melktemperatuur door een paar 
druppels op de binnenkant van je pols te sprenkelen� 
Zelfs als jij de melk koel vindt aanvoelen, zal een 
pasgeboren baby deze graag drinken� Uit onderzoek 
blijkt dat de meeste baby's melk accepteren die 
koeler is dan lichaamstemperatuur�

Babyvoeding verwarmen

• Kies deze stand om babyvoeding te verwarmen�
• Blijf de babyvoeding tijdens het opwarmen roeren 

voor een optimaal resultaat�

Warm houden/ontdooien

• De ingebouwde sensor past het 
verwarmingspatroon aan voor warmhouden of 
ontdooien�

• Als de melk/babyvoeding warm is, wordt deze 
geleidelijk verwarmd en op de juiste temperatuur 
gehouden�

• Als de melk bevroren is, wordt deze ontdooid tot 
de melk vloeibaar is en vervolgens verwarmd tot de 
juiste temperatuur� Je kunt melk ontdooien met een 
volume van 30 ml tot 180 ml�

• Als de babyvoeding bevroren is, wordt deze 
ontdooid. Schakel daarna de flessenwarmer uit 
en zet deze in de stand voor babyvoeding om de 
babyvoeding op te warmen�

• Kies deze stand om een melkzak te verwarmen� Het 
materiaal van de melkzak brengt de warmte heel 
snel over�
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Wanneer de hele voortgangsindicator brandt maar niet knippert, is de melk klaar voor de 
voeding� Voed je baby wanneer de melk warm is� Maak de melk niet opnieuw warm nadat 
deze is afgekoeld, omdat er zich bacteriën in kunnen ontwikkelen�
Omdat de consistentie van babyvoeding sterk kan verschillen, kan het apparaat niet 
detecteren hoelang de babyvoeding precies moet worden verwarmd� Wanneer de hele 
voortgangsindicator brandt maar niet knippert, laat je de babyvoeding in het apparaat 
voor verdere verwarming� Roer de babyvoeding door terwijl de beker of het potje in de 
flessenwarmer zit. Controleer de temperatuur tijdens het verwarmen voor een optimaal 
resultaat�

Melk verwarmen
1 Plaats de fles in de flessenwarmer. Vul met drinkwater tot het niveau van de 

melk. Als je een grote hoeveelheid melk wilt opwarmen, bijvoorbeeld 210 ml vul 
dan met water tot ongeveer 1 cm onder de bovenkant van de flessenwarmer.

  

1 cm

2 Kies de gewenste stand op basis van het melkvolume en druk op de aan-/uitknop 
om het apparaat in te schakelen�

7
210

7oz
210ml

  

3 De voortgangsindicator gaat geleidelijk knipperen om aan te geven hoe ver het 
verwarmen van de melk is gevorderd.
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4 Wanneer de hele voortgangsindicator continu brandt, is de melk op de 
juiste temperatuur en schakelt de flessenwarmer automatisch over naar de 
warmhoudmodus.

5 De flessenwarmer wordt na ongeveer 60 minuten, inclusief opwarmtijd, 
automatisch uitgeschakeld. De voortgangsindicator wordt uitgeschakeld.

60 min

 

Tip

• Als je de melk warmer wilt maken, houd je de fles in het apparaat tot de gewenste temperatuur is 
bereikt en de voortgangsindicator volledig oplicht�

• Als je een siliconen fles gebruikt, duurt het verwarmen van melk langer. Houd de fles gedurende 
3-4 minuten in de flessenwarmer nadat de hele voortgangsindicator is gaan branden.

Aanbevolen stand voor verschillende bekers
Bak Aanbevolen stand
Plastic Melkvolume-stand
Glas Melkvolume-stand
Siliconen Melkvolume-stand + 3-4 minuten
Melkzak Warmhoud-/ontdooistand

Opmerking

• De tijd om melk op te warmen is afhankelijk van het type melkfles, de hoeveelheid en 
begintemperatuur van de melk en van het water�

• Als je de instelling wilt wijzigen nadat je de flessenwarmer hebt ingeschakeld, dien je de 
flessenwarmer eerst uit te schakelen. Wijzig de instelling en schakel de flessenwarmer opnieuw 
in. Als je de instelling wijzigt terwijl de flessenwarmer 20 seconden of langer is ingeschakeld, 
schakelt de flessenwarmer automatisch naar de warmhoudmodus.
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Je baby melk geven
Druk op de aan-/uitknop om het apparaat uit te zetten en haal de fles eruit.

  

Opmerking

• Als je een kleine melkfles gebruikt, zoals een fles van 60 ml, wees dan voorzichtig met het hete 
water wanneer je de fles uit het apparaat haalt.

Controleer altijd de temperatuur van de melk voordat je je baby voedt. Draai de fles 
voorzichtig rond en controleer de temperatuur door een paar druppels op de binnenkant 
van je pols te sprenkelen�

Haal na elk gebruik de stekker uit het stopcontact en laat de flessenwarmer afkoelen. 
Verwijder om hygiënische redenen het water uit de flessenwarmer.
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Direct na gebruik kun je de flessenwarmer weer gebruiken voor een 
andere fles
Als je nog een fles wilt verwarmen, laat de flessenwarmer dan eerst afkoelen. Vul de 
flessenwarmer opnieuw met vers, koud water om het afkoelen sneller te laten gaan.
Wanneer je de flessenwarmer aanzet, gaat de voortgangsindicator geleidelijk knipperen 
om aan te geven dat het apparaat opnieuw opwarmt�

Opmerking

• Als de voortgangsindicator brandt maar niet knippert, is de flessenwarmer nog steeds te heet om 
een andere fles te verwarmen. Schakel de flessenwarmer uit en laat het apparaat afkoelen.

Warme melkzak
Controleer de instructies van je melkzak en controleer of deze geschikt is om te worden 
opgewarmd in een flessenwarmer.
1 Plaats de melkzak in de flessenwarmer. Vul met drinkwater tot het niveau van de 

melk. Als je een grote hoeveelheid melk hebt, vul dan met water tot ongeveer 
1 cm onder de bovenkant van de flessenwarmer.

  

2 Kies de warmhoud-/ontdooistand en druk op de aan-uitknop om het apparaat in 
te schakelen. Het materiaal van de melkzak brengt de warmte heel snel over, dus 
je kunt het best deze stand gebruiken�
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3 De voortgangsindicator knippert om aan te geven dat het opwarmen bezig is.

 

4 Wanneer de hele voortgangsindicator continu brandt, is de melk op de 
juiste temperatuur en schakelt de flessenwarmer automatisch over naar de 
warmhoudmodus.

5 De flessenwarmer wordt na ongeveer 60 minuten, inclusief opwarmtijd, 
automatisch uitgeschakeld. De voortgangsindicator wordt uitgeschakeld. 

60 min

 

Babyvoeding verwarmen
1 Plaats het potje babyvoeding in de flessenwarmer. Vul met drinkwater tot het 

niveau van de babyvoeding. Als je een grote hoeveelheid babyvoeding wilt 
opwarmen, bijvoorbeeld 210 ml vul dan met water tot ongeveer 1 cm onder de 
bovenkant van de flessenwarmer.

  

1 cm
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2 Kies de opwarmstand voor babyvoeding en druk op de aan-/uitknop om deze in 
te schakelen�

  

3 De voortgangsindicator knippert om aan te geven dat het opwarmen bezig is.
4 Omdat de consistentie van babyvoeding sterk kan verschillen, kan het apparaat 

niet detecteren hoelang de babyvoeding precies moet worden verwarmd. Roer 
de babyvoeding door terwijl de beker of het potje in de flessenwarmer zit. 
Controleer voor een optimaal resultaat de temperatuur tijdens het opwarmen.
 » Pas op dat je je vingers niet brandt als je de beker of het potje vasthoudt bij 
het roeren�

 

Opmerking

• Wanneer de hele voortgangsindicator continu brandt, laat je de babyvoeding in het apparaat 
voor verdere verwarming� Roer de babyvoeding door en controleer de temperatuur�

5 De flessenwarmer wordt na ongeveer 60 minuten, inclusief opwarmtijd, 
automatisch uitgeschakeld. De voortgangsindicator wordt uitgeschakeld.

60 min
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Je baby de babyvoeding geven
Druk op de aan-/uitknop om het apparaat uit te schakelen en verwijder de beker of het 
potje met babyvoeding�

Controleer altijd de temperatuur van de babyvoeding vóór je je baby voedt� Roer 
de babyvoeding in de beker of het potje voorzichtig om en proef de voeding om te 
controleren of deze niet te heet is.

Direct na gebruik kun je de flessenwarmer weer gebruiken voor een 
andere beker babyvoeding
Volg dezelfde stappen als aangegeven in het gedeelte 'Melk verwarmen'

Melk warm houden
Met deze instelling past de ingebouwde sensor het verwarmingspatroon aan voor 
warmhouden of ontdooien� Als je warme melk gebruikt, wordt deze geleidelijk 
opgewarmd en op de juiste temperatuur gehouden�
1 Plaats de fles in de flessenwarmer. Vul met drinkwater tot het niveau van de 

melk. Als je een grote hoeveelheid melk hebt, vul dan met water tot ongeveer 
1 cm onder de bovenkant van de flessenwarmer.

 

1 cm
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2 Kies de warmhoud-/ontdooistand en druk op de aan-/uitknop om deze in te 
schakelen�

  

3 De voortgangsindicator knippert om aan te geven dat de melk wordt verwarmd.

 

4 Wanneer de gehele voortgangsindicator ononderbroken brandt, is de melk op de 
juiste temperatuur en houdt de flessenwarmer de melk op deze temperatuur.

5 De flessenwarmer wordt na ongeveer 60 minuten, inclusief opwarmtijd, 
automatisch uitgeschakeld. De voortgangsindicator wordt uitgeschakeld.

60 min

Opmerking

• De benodigde tijd is mogelijk langer of korter, afhankelijk van de hoeveelheid melk en de 
begintemperatuur�
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Melk ontdooien
Met deze instelling past de ingebouwde sensor het verwarmingspatroon aan voor 
warmhouden of ontdooien� Als je bevroren melk in het apparaat plaatst, ontdooit de 
flessenwarmer de melk tot deze vloeibaar is en verwarmt deze vervolgens tot de juiste 
temperatuur� Je kunt melk ontdooien met een volume van 30 ml tot 180 ml�
1 Plaats de fles in de flessenwarmer. Vul met drinkwater tot het niveau van de 

melk. Als je een grote hoeveelheid melk hebt, vul dan met water tot ongeveer 
1 cm onder de bovenkant van de flessenwarmer.

  

1 cm

2 Kies de warmhoud-/ontdooistand en druk op de aan-/uitknop om deze in te 
schakelen� 

  

3 De voortgangsindicator knippert om aan te geven dat de melk wordt ontdooid 
en opgewarmd.

 

4 Omdat de consistentie van bevroren melk sterk kan verschillen, kan het apparaat 
niet detecteren hoelang de melk precies moet worden verwarmd. Wanneer de 
hele voortgangsindicator continu brandt, laat je de melk in het apparaat voor 
verdere verwarming.
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Opmerking

• Als je een fles met 60 ml bevroren melk wilt ontdooien en verwarmen, duurt dat bijvoorbeeld 
45 minuten� De benodigde tijd voor ontdooien en verwarmen is mogelijk langer of korter, 
afhankelijk van de hoeveelheid melk en het materiaal van de houder�

5 De flessenwarmer wordt na ongeveer 60 minuten automatisch uitgeschakeld. 
Hierbij zijn de tijd voor ontdooien en verwarmen meegerekend. De 
voortgangsindicator wordt uitgeschakeld.

60 min

 

Ontdooi babyvoeding
Met deze instelling past de ingebouwde sensor het verwarmingspatroon aan voor 
warmhouden of ontdooien� Als je bevroren babyvoeding in het apparaat plaatst, ontdooit 
de flessenwarmer de babyvoeding. Schakel daarna de flessenwarmer uit en zet deze in de 
stand voor babyvoeding om de babyvoeding tot de juiste temperatuur op te warmen�
1 Plaats het potje babyvoeding in de flessenwarmer. Vul met drinkwater tot het 

niveau van de babyvoeding. Als je een grote hoeveelheid babyvoeding hebt, vul 
dan met water tot ongeveer 1 cm onder de bovenkant van de flessenwarmer.

  

1 cm

2 Kies de warmhoud-/ontdooistand en druk op de aan-/uitknop om deze in te 
schakelen� 
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3 De voortgangsindicator knippert om aan te geven dat de babyvoeding aan het 
ontdooien is�

4 Omdat de consistentie van bevroren babyvoeding sterk kan verschillen, kan 
het apparaat niet detecteren hoelang de babyvoeding precies moet worden 
ontdooid. Roer de babyvoeding wanneer de babyvoeding begint te ontdooien.

Pas op dat je je vingers niet brandt als je de beker of het potje vasthoudt bij het 
roeren�

Opmerking

• Als je bijvoorbeeld een potje met bevroren babyvoeding van 180 ml wilt ontdooien, duurt dit 
60 minuten� De benodigde tijd voor ontdooien is mogelijk langer of korter, afhankelijk van de 
hoeveelheid babyvoeding en het materiaal van de houder�

5 De flessenwarmer wordt na ongeveer 60 minuten automatisch uitgeschakeld. De 
voortgangsindicator wordt uitgeschakeld.

60 min

6 Selecteer daarna de stand voor babyvoeding en druk op de aan/uitknop om 
babyvoeding op te warmen.
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Opmerking

• Zorg ervoor dat de flessenwarmer is uitgeschakeld voordat je de knop naar de stand voor 
babyvoeding draait� Anders kan de stand voor babyvoeding niet worden ingeschakeld�

7 De voortgangsindicator knippert om aan te geven dat de babyvoeding aan het 
opwarmen is.

8 Omdat de consistentie van babyvoeding sterk kan verschillen, kan het apparaat 
niet detecteren hoelang de babyvoeding precies moet worden opgewarmd. Roer 
de babyvoeding tijdens het opwarmen. Controleer voor een optimaal resultaat 
de temperatuur tijdens het opwarmen.

Pas op dat je je vingers niet brandt als je de beker of het potje vasthoudt bij het 
roeren�

9 De flessenwarmer wordt na ongeveer 60 minuten, inclusief opwarmtijd, 
automatisch uitgeschakeld. De voortgangsindicator wordt uitgeschakeld.
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Schoonmaken en ontkalken

Schoonmaken
1 Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
2 Giet het water er zijwaarts in plaats van van voren of van achteren om te 

voorkomen dat er water op de knop of de stekker terechtkomt.

 

3 Veeg af met een vochtige doek.
 » Gebruik geen schurende of antibacteriële schoonmaakmiddelen, chemische 
oplosmiddelen of scherpe voorwerpen om de flessenwarmer schoon te maken. 

 

Opmerking

• Als je de flessenwarmer hebt gebruikt om babyvoeding te verwarmen, controleer dan of er geen 
gemorste babyvoeding op de bodem van de flessenwarmer is achtergebleven.
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Ontkalken
Aangeraden wordt om de flessenwarmer elke vier weken te ontkalken om ervoor te 
zorgen dat het apparaat goed blijft werken�
Meng om te ontkalken 60 ml blanke azijn met 120 ml koud water� Schakel het apparaat in 
en kies de melkopwarmstand voor een inhoud van minder dan 180 ml en laat het apparaat 
10 minuten werken. Laat de oplossing in de flessenwarmer tot alle kalk is opgelost.

10 min

180 ml
6 oz

 

Opmerking

• Je kunt ook ontkalkers op basis van citroenzuur gebruiken�
• Gebruik geen ander type ontkalker�

Giet de flessenwarmer leeg en spoel de binnenkant grondig uit. Herhaal de 
ontkalkingsprocedure als je na het uitspoelen nog sporen van kalk ziet�

Recycling

Dit symbool betekent dat elektrische apparaten niet samen met het gewone 
huishoudelijke afval mogen worden weggegooid�
Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische 
producten�

Ondersteuning

Voor alle productondersteuning, zoals veelgestelde vragen, kunt u terecht op 
www.philips.com/support�
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Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het 
gebruik van uw apparaat� Als je er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp 
van de onderstaande informatie, neem voor informatie contact op met de Philips 
Klantenservice in uw land�

Probleem Na het aanzetten van de flessenwarmer knippert de volledige 
voortgangsindicator snel en wordt deze uitgeschakeld�

Oorzaak • De temperatuur van het water in de flessenwarmer is te hoog of te laag.
• De droogkookbeveiliging is geactiveerd�

Oplossing • Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact� Laat het 
een paar minuten afkoelen. Vul de flessenwarmer met vers water op 
kamertemperatuur�

• De flessenwarmer gaat automatisch uit als hij is ingeschakeld terwijl 
er geen of onvoldoende water in zit� Schakel het apparaat uit en haal 
de stekker uit het stopcontact� Laat het apparaat eerst afkoelen� Vul de 
flessenwarmer met voldoende schoon water op kamertemperatuur. 

• Vul de flessenwarmer met water tot hetzelfde niveau als de melk. Als je 
een grote hoeveelheid melk wilt opwarmen, vul dan tot ongeveer 1 cm 
onder de bovenkant van de flessenwarmer. De flessenwarmer is weer klaar 
voor gebruik�

Probleem De melk is te heet�
Oorzaak • Mogelijk heb je een verkeerde stand gekozen of gebruik je een melkzak�

• Mogelijk heb je te veel water in de flessenwarmer gedaan.
Oplossing • Kies de instelling voor het melkvolume op basis van het melkvolume en 

niet op basis van de grootte van de fles.
• Als je een melkzak gebruikt, kies dan de warmhoud-/ontdooistand�
• Vul de flessenwarmer met water tot hetzelfde niveau als de melk. Als je 

een grote hoeveelheid melk wilt opwarmen, vul dan tot ongeveer 1 cm 
onder de bovenkant van de flessenwarmer. De flessenwarmer is weer klaar 
voor gebruik�
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Probleem De melk is nog steeds koud�
Oorzaak • Mogelijk heb je een verkeerde instelling gekozen, een siliconen fles 

gebruikt of de flessenwarmer gevuld met warm water.
• Mogelijk heb je niet genoeg water in de flessenwarmer gedaan.
• Mogelijk heb je de fles in de flessenwarmer geplaatst nadat je de 

flessenwarmer hebt ingeschakeld.
Oplossing • Plaats de fles in de flessenwarmer. Vul de flessenwarmer met vers water 

op kamertemperatuur. Vul de flessenwarmer met water tot hetzelfde 
niveau als de melk� Als je een grote hoeveelheid melk wilt opwarmen, vul 
dan tot ongeveer 1 cm onder de bovenkant van de flessenwarmer. Kies de 
instelling voor het melkvolume op basis van het melkvolume en niet op 
basis van de grootte van de fles. Druk op de knop om te verwarmen.

• Als je een siliconen fles gebruikt, kies dan de instelling voor het 
melkvolume op basis van het melkvolume� Wanneer de hele 
voortgangsindicator brandt, wacht je 3-4 minuten tot de melk is 
opgewarmd�

• Gebruik geen warm water�

Probleem Na het aanzetten van de flessenwarmer brandt de gehele 
voortgangsindicator, maar knippert deze niet�

Oorzaak • De flessenwarmer is nog steeds te heet om een andere fles te verwarmen. 
Misschien heb je net een fles verwarmd. Schakel het apparaat uit en laat 
het afkoelen�  

Oplossing • Vul de flessenwarmer opnieuw met vers, koud water om het afkoelen 
sneller te laten gaan. Wanneer je de flessenwarmer aanzet, gaat de 
voortgangsindicator geleidelijk branden om aan te geven dat het apparaat 
opnieuw opwarmt� 

Probleem De gehele voortgangsindicator knippert wanneer je babyvoeding verwarmt�
Oorzaak • Omdat de consistentie van babyvoeding sterk kan verschillen, kan het 

apparaat niet detecteren hoelang de babyvoeding precies moet worden 
verwarmd�   

Oplossing • Roer de babyvoeding door terwijl de beker of het potje in de 
flessenwarmer zit. Controleer de temperatuur tijdens het verwarmen voor 
een optimaal resultaat�

Probleem Ik verwarm elke keer dezelfde hoeveelheid melk, maar de tijd om de melk op 
te warmen varieert�

Oorzaak • De tijd om de melk op te warmen is afhankelijk van de begintemperatuur 
van het melk en van het water�

• Als de melk gekoeld is en in eerste instantie koud is, duurt het langer om 
de melk op te warmen�

• Als het water in de flessenwarmer warm of heet is, duurt het langer om de 
melk op te warmen� De sensor past het verwarmingspatroon aan om te 
voorkomen dat de melk te heet wordt�  

Oplossing • Zorg ervoor dat de flessenwarmer is gevuld met voldoende vers water op 
kamertemperatuur om een consistente opwarmtijd te garanderen� 



© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden�
22/02/2023


	English
	Introduction
	Filtration in several stages

	General description (Fig. 1)

	Belangrijk
	Introductie
	Algemene beschrijving
	Productoverzicht
	Uitleg over de standen
	Melk verwarmen
	Je baby melk geven
	Direct na gebruik kun je de flessenwarmer weer gebruiken voor een andere fles
	Warme melkzak
	Babyvoeding verwarmen
	Je baby de babyvoeding geven
	Direct na gebruik kun je de flessenwarmer weer gebruiken voor een andere beker babyvoeding
	Melk warm houden
	Melk ontdooien
	Ontdooi babyvoeding

	Schoonmaken en ontkalken
	Schoonmaken
	Ontkalken

	Recycling
	Ondersteuning
	Problemen oplossen

