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Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten 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. Förvara överflödig sladd i utrymmet längst ned 
på flaskvärmaren.

 - Låt inte nätsladden komma i kontakt med varma ytor.
 - Anslut endast apparaten till ett jordat vägguttag� Se alltid till 

att kontakten sitter ordentligt i vägguttaget�
 - Innan du ansluter produkten kontrollerar du att spänningen 

som anges på apparatens undersida motsvarar den lokala 
nätspänningen�

 - 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�

 - Den här 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.
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 - Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år och äldre 
under överinseende av vuxen eller om de har fått instruktioner 
om säker användning och är medvetna om riskerna som 
medföljer. Rengöring och underhåll bör inte göras av barn 
under 8 år om de inte är under tillsyn av vuxen. Se till att 
apparaten och dess sladd är utom räckhåll för barn under 8 år.

 - Barn får inte leka med produkten.
 - Spill inte vatten på nätkontakten�
 - Använd endast apparaten 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�

Varning
 - Den här apparaten är avsedd att användas i hushåll och 

liknande miljöer, till exempel bondgårdar, bed and breakfast-
miljöer, personalkök i butiker, på kontor och i andra 
arbetsmiljöer samt av gäster på hotell, motell och andra typer 
av boendemiljöer�

 - Maten får inte värmas för länge.
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 - Kontrollera alltid matens temperatur innan du börjar mata 
barnet. Snurra försiktigt flaskan och kontrollera temperaturen 
genom att hälla några droppar på handledens insida. (Följ 
instruktionerna i avsnittet ”Ge barnet mjölken”)�

 - 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�
 - Försök inte öppna eller laga apparaten själv. Kontakta Philips 

kundtjänst i ditt land (se www.philips.com/support)� 
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.

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 på ett säkert sätt värma och tina mjölk i Philips Avent 
och andra vanliga nappflaskor och barnmatsbehållare. 
Den här flaskvärmaren är utformad för att värma mjölk försiktigt. Därför når vattnet i 
flaskvärmaren aldrig kokpunkten. Var och en av värmeinställningarna har programmerats 
för att värma olika mjölkmängder. För bättre prestanda ska du säkerställa följande:
1. Placera flaskan i flaskvärmaren.
2. Fyll med färskt rumstempererat vatten till mjölknivån.
3. Välj mängden mjölk och tryck på på/av-knappen.
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Allmän beskrivning

Produktöversikt

A

B

CD

F

E

A Flaskvärmare D Inställning för varmhållning/
upptining

B Förloppsindikator E Inställning för mjölkvolym

C Inställning för barnmatsuppvärmning F På/av-knapp



- 7 -

Förklaring av inställningar

Mjölkvolym

• Välj den här inställningen för att värma 
rumstempererad eller kylskåpskall mjölk.

• Välj den mjölkvolym du värmer upp. Du kan ställa 
in från 30 ml upp till 330 ml.  
Flaskvärmaren värmer mjölken till önskad 
temperatur. Mjölken är klar att ges när hela 
förloppsindikatorn tänds. Om du vill ha mjölken 
varmare låter du flaskan vara kvar i apparaten 
tills den når önskad temperatur. Ta ut flaskan och 
kontrollera mjölkens temperatur innan du ger 
den till barnet. Du kan även hålla flaskan varm 
i apparaten – den stängs av automatiskt efter 
cirka 60 minuter.

• Kontrollera mjölkens temperatur genom att hälla 
några droppar på handledens insida. Mjölken 
kan kännas kall för dig, men den är perfekt 
för en nyfödd bebis. Forskning antyder att de 
flesta bebisar godtar mjölk som är kallare än 
kroppstemperatur�

Barnmatsuppvärmning

• Välj den här inställningen för att värma barnmat.
• För optimala resultat ska du röra om i barnmaten 

under uppvärmningen�

Varmhållning/upptining

• Den inbyggda sensorn justerar värmemönstret 
för värmehållning eller upptining.

• Om mjölken/barnmaten är varm värms den upp 
gradvis och håller sedan rätt temperatur.

• Om mjölken är fryst tinas den till flytande form 
och värms sedan till rätt temperatur. Du kan tina 
mjölk från 30 ml upp till 180 ml.

• Om barnmaten är fryst tinas den. Därefter 
stänger du av flaskvärmaren och slår på 
barnmatsinställningen för att värma barnmaten.

• Välj den här inställningen för att värma 
mjölkpåsen. Mjölkpåsens material överför värme 
mycket snabbt.

När hela förloppsindikatorn är tänd men inte blinkar är mjölken uppvärmd. Mata barnet 
när mjölken har värmts upp. Återuppvärm inte mjölken när den har svalnat eftersom 
bakterier då kan utvecklas i den.
För barnmat gäller att då olika barnmat har olika konsistens kan inte apparaten identifiera 
exakt hur lång tid barnmaten ska värmas. När hela förloppsindikatorn är tänd men inte 
blinkar ska du ha kvar barnmaten i apparaten för ytterligare uppvärmning. Rör om i 
barnmaten när kärlet eller behållaren är i flaskvärmaren. För optimalt resultat ska du 
kontrollera temperaturen medan barnmaten värms upp�
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Värma mjölk
1 Placera flaskan i flaskvärmaren. Fyll på med dricksvatten till mjölknivån. Om du 

har en stor mängd mjölk, t.ex. 210 ml, fyller du på med vatten till ungefär 1 cm 
nedanför flaskvärmarens topp.

  

1 cm

2 Välj önskad inställning baserad på mjölkvolymen och tryck på på/av-knappen för 
att slå på apparaten.

7
210

7oz
210ml

  

3 Förloppsindikatorn blinkar gradvis för att visa mjölkuppvärmningens förlopp.

  

4 När hela förloppsindikatorn lyser med ett fast sken är mjölken uppvärmd och 
flaskvärmaren växlar automatiskt till varmhållningsläget.

5 Flaskvärmaren stängs av automatiskt efter cirka 60 minuter, inklusive 
uppvärmningstid� Förloppsindikatorn slocknar�

60 min

 



- 9 -

Tips!

• Om du vill ha mjölken varmare ska du låta flaskan vara kvar i apparaten tills den når önskad 
temperatur efter att hela förloppsindikatorn tänds.

• Om du använder en silikonflaska tar det längre tid att värma mjölken. Förvara den i flaskvärmaren 
i 3–4 minuter efter att hela förloppsindikatorn tänds.

Rekommenderad inställning för olika behållare
Behållare Rekommenderad inställning
Plast Inställning för mjölkvolym
Glas Inställning för mjölkvolym
Silikon Inställning för mjölkvolym + 3–4 minuter
Mjölkpåse Inställning för varmhållning/upptining

Obs!

• Tiden det tar att värma mjölk beror på volym, mjölkens och vattnets initiala temperatur samt typ 
av mjölkflaska.

• Om du vill ändra inställningen ska du stänga av flaskvärmaren efter att du har slagit på den. 
Ändra inställning och slå därefter på den igen. Om du ändrar inställning när flaskvärmaren redan 
har varit påslagen i 20 sekunder eller mer växlar den till varmhållningsläget automatiskt.

Ge barnet mjölken
Tryck på på/av-knappen för att stänga av apparaten och ta ut mjölkflaskan.

  

Obs!

• Om du använder en liten mjölkflaska på till exempel 60 ml ska du se upp med det varma vattnet 
när du tar upp flaskan.
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Kontrollera alltid mjölkens temperatur innan du ger den till barnet. Snurra försiktigt flaskan 
och kontrollera temperaturen genom att hälla några droppar på handledens insida.

Dra ur flaskvärmaren efter varje användning och låt den svalna. Ta bort vattnet från 
flaskvärmaren av hygieniska skäl.

Återanvända flaskvärmaren direkt för en till flaska
Om du vill värma en till flaska ska du först låta flaskvärmaren svalna. Fyll flaskvärmaren med 
rent kallt vatten för att processen ska gå snabbare.
När du slår på flaskvärmaren börjar förloppsindikatorn blinkar gradvis för att visa att 
apparaten värmer igen�

Obs!

• Om förloppsindikatorn är på men inte blinkar är flaskvärmaren fortfarande för varm för att värma 
en till flaska. Stäng av flaskvärmaren och låt den svalna.
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Värma mjölkpåse
Läs instruktionerna på mjölkpåsen och se till att den kan värmas i en flaskvärmare.
1 Placera mjölkpåsen i flaskvärmaren. Fyll på med dricksvatten till mjölknivån. Om 

du har en stor mängd mjölk fyller du på med vatten till ungefär 1 cm nedanför 
flaskvärmarens topp.

  

2 Välj inställningen varmhållning/upptining och tryck på på/av-knappen för att slå 
på apparaten. Mjölkpåsens material överför värme mycket snabbt så det är bäst 
att använda den här inställningen�

  

3 Förloppsindikatorn blinkar för att visa att den håller på att värma.

 

4 När hela förloppsindikatorn lyser med ett fast sken är mjölken uppvärmd och 
flaskvärmaren växlar automatiskt till varmhållningsläget.
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5 Flaskvärmaren stängs av automatiskt efter cirka 60 minuter, inklusive 
uppvärmningstid� Förloppsindikatorn slocknar� 

60 min

 

Värma barnmat
1 Placera barnmatsbehållaren i flaskvärmaren. Fyll på med dricksvatten till 

barnmatsnivån. Om du har en stor mängd barnmat, t.ex. 210 ml, fyller du på med 
vatten till ungefär 1 cm nedanför flaskvärmarens topp.

  

1 cm

2 Välj inställningen för barnmatsuppvärmning och tryck på på/av-knappen för att 
slå på flaskvärmaren.

  

3 Förloppsindikatorn blinkar för att visa att den håller på att värma.
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4 På grund av att olika barnmat har olika konsistens kan inte apparaten identifiera 
exakt hur lång tid barnmaten ska värmas. Rör om i barnmaten när kärlet 
eller behållaren är i flaskvärmaren. För optimalt resultat ska du kontrollera 
temperaturen medan barnmaten värms upp�
 » Var försiktig så att du inte bränner fingrarna när du håller i behållaren eller 
kärlet medan du rör om�

 

Obs!

• När hela förloppsindikatorn är tänd ska du ha kvar barnmaten i apparaten för ytterligare 
uppvärmning. Rör om i barnmaten och kontrollera temperaturen.

5 Flaskvärmaren stängs av automatiskt efter cirka 60 minuter, inklusive 
uppvärmningstid� Förloppsindikatorn slocknar�

60 min
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Ge barnet barnmaten
Tryck på på/av-knappen för att stänga av apparaten och ta ut matbehållaren eller 
matkärlet�

Kontrollera alltid barnmatens temperatur innan du ger den till barnet. Rör försiktigt 
om i barnmaten i matbehållaren eller matkärlet och smaka på den så att den inte är 
för varm.

Återanvända flaskvärmaren direkt för en till barnmatsbehållare
Följ samma steg som anges i avsnittet Värma mjölk�

Hålla mjölk varm
Med den här inställningen justerar den inbyggda sensorn värmemönstret för 
värmehållning eller upptining. Om du häller i varm mjölk värms den gradvis och håller 
sedan rätt temperatur�
1 Placera flaskan i flaskvärmaren. Fyll på med dricksvatten till mjölknivån. Om 

du har en stor mängd mjölk fyller du på med vatten till ungefär 1 cm nedanför 
flaskvärmarens topp.

 

1 cm
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2 Välj inställningen varmhållning/upptining och tryck på på/av-knappen för att slå 
på flaskvärmaren.

  

3 Förloppsindikatorn blinkar för att visa att mjölken värms upp.

 

4 När hela förloppsindikatorn lyser med ett fast sken är mjölken uppvärmd och 
flaskvärmaren håller mjölken vid den här temperaturen.

5 Flaskvärmaren stängs av automatiskt efter cirka 60 minuter, inklusive 
uppvärmningstid� Förloppsindikatorn slocknar�

60 min

Obs!

• Tiden kan variera beroende på mjölkvolymen och dess ursprungliga temperatur.
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Tina mjölk
Med den här inställningen justerar den inbyggda sensorn värmemönstret för 
värmehållning eller upptining. Om du lägger i fryst mjölk tinar flaskvärmaren mjölken till 
flytande form och värmer sedan upp den till rätt temperatur. Du kan tina mjölk från 30 ml 
upp till 180 ml.
1 Placera flaskan i flaskvärmaren. Fyll på med dricksvatten till mjölknivån. Om 

du har en stor mängd mjölk fyller du på med vatten till ungefär 1 cm nedanför 
flaskvärmarens topp.

  

1 cm

2 Välj inställningen varmhållning/upptining och tryck på på/av-knappen för att slå 
på flaskvärmaren. 

  

3 Förloppsindikatorn blinkar för att visa att mjölken tinas och värms upp.

 

4 På grund av att olika fryst mjölk har olika konsistens kan inte apparaten 
identifiera exakt hur lång tid mjölken ska värmas. När hela förloppsindikatorn är 
tänd ska du ha kvar mjölken i apparaten för ytterligare uppvärmning.

Obs!

• Det tar till exempel 45 minuter att tina och värma en flaska med 60 ml fryst mjölk. Tinings- och 
uppvärmningstiden kan vara längre eller kortare beroende på mjölkens mängd och behållarens 
material�
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5 Flaskvärmaren stängs av automatiskt efter cirka 60 minuter, inklusive tinings- och 
uppvärmningstid� Förloppsindikatorn slocknar�

60 min

 

Tina barnmat
Med den här inställningen justerar den inbyggda sensorn värmemönstret för 
värmehållning eller upptining. Om du lägger i fryst barnmat tinar flaskvärmaren 
barnmaten. Därefter stänger du av flaskvärmaren och slår på barnmatsinställningen för att 
värma den till rätt temperatur�
1 Placera barnmatsbehållaren i flaskvärmaren. Fyll på med dricksvatten till 

barnmatsnivån. Om du har en stor mängd barnmat fyller du på med vatten till 
ungefär 1 cm nedanför flaskvärmarens topp.

  

1 cm

2 Välj inställningen varmhållning/upptining och tryck på på/av-knappen för att slå 
på flaskvärmaren. 

  

3 Förloppsindikatorn blinkar för att visa att barnmaten tinar.
4 På grund av att olika fryst barnmat har olika konsistens kan inte apparaten 

identifiera exakt hur lång tid det tar att tina barnmaten. Rör om barnmaten när 
den börjat tina.

Var försiktig så att du inte bränner fingrarna när du håller i behållaren eller kärlet 
medan du rör om�
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Obs!

• Till exempel, det tar 60 minuter att tina en burk barnmat på 180 ml. Tiningstiden kan vara längre 
eller kortare beroende på barnmatens mängd och behållarens material.

5 Flaskvärmaren stängs av automatiskt efter cirka 60 minuter. Förloppsindikatorn 
slocknar�

60 min

6 Välj därefter barnmatsinställningen och tryck på på/av-knappen för att övergå till 
att värma barnmaten�

 

Obs!

• Se till att flaskvärmaren är avstängd innan du vrider på kontrollvredet för barnmatsinställningen. 
Annars går det inte att slå på barnmatsinställningen�

7 Förloppsindikatorn blinkar för att visa att barnmaten värms upp.
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8 På grund av att olika fryst barnmat har olika konsistens kan inte apparaten 
identifiera exakt hur lång tid barnmaten bör värmas. Rör om barnmaten medan 
den värms upp� För optimalt resultat ska du kontrollera temperaturen medan 
barnmaten värms upp�

Var försiktig så att du inte bränner fingrarna när du håller i behållaren eller kärlet 
medan du rör om�

9 Flaskvärmaren stängs av automatiskt efter cirka 60 minuter, inklusive 
uppvärmningstid� Förloppsindikatorn slocknar�

Rengöring och avkalkning

Rengöring
1 Dra ut nätsladden och låt apparaten svalna.
2 Häll ut vattnet i sidled snarare än framåt eller bakåt så att vattnet inte spills på 

vredet eller kontakten�
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3 Torka av med en fuktig trasa.
 » Använd inte slipande medel, antibakteriella rengöringsmedel, kemiska 
lösningsmedel eller vassa verktyg när du rengör flaskvärmaren. 

 

Obs!

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

Avkalkning
Vi rekommenderar att du avkalkar flaskvärmaren var fjärde vecka för att säkerställa att 
den fungerar ordentligt.
Avkalka genom att blanda 60 ml ättika med 120 ml kallt vatten. Slå på apparaten och 
välj inställningen för mjölkuppvärmning för innehåll under 180 ml och kör apparaten i 
10 minuter. Låt lösningen vara kvar i flaskvärmaren tills alla kalkavlagringar har lösts upp.

10 min

180 ml
6 oz

 

Obs!

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

Töm flaskvärmaren och skölj insidan noggrant. Om du fortfarande ser spår av 
kalkavlagringar upprepar du avkalkningsprocessen.
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Återvinning

Den här symbolen betyder att elektriska produkter inte får slängas med vanligt 
hushållsavfall.
Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska produkter.

Support

För all produktsupport som vanliga frågor, besök www.philips.com/support�

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 När du slår på flaskvärmaren blinkar hela förloppsindikatorn snabbt och 
stängs av�

Orsak • Vattentemperaturen i flaskvärmaren är för varm eller för kall.
• Torrkokningsskyddet har aktiverats.

Lösning • Stäng av och dra ut kontakten. Låt flaskvärmaren svalna i några minuter. 
Se till att du fyller den med rent rumstempererat vatten.

• Flaskvärmaren stängs av automatiskt om den är påslagen och det inte 
finns något vatten eller inte tillräckligt med vatten i den. Stäng av och dra 
ut kontakten. Låt den svalna. Se till att du fyller den med tillräckligt med 
rent rumstempererat vatten� 

• Fyll flaskvärmaren med vatten upp till mjölkens nivå. Om du har en 
stor mängd mjölk att värma fyller du upp till ungefär 1 cm nedanför 
flaskvärmarens topp. Flaskvärmaren kan nu användas igen.

Problem Mjölken är för varm.
Orsak • Du kan ha valt fel inställning eller använder en mjölkpåse.

• Du har eventuellt fyllt flaskvärmaren med för mycket vatten.
Lösning • Välj mjölkvolymsinställning baserat på mjölkvolym och inte på flaskans 

storlek�
• Om du använder en mjölkpåse väljer du inställningen varmhållning/

upptining�
• Fyll flaskvärmaren med vatten upp till mjölkens nivå. Om du har en 

stor mängd mjölk att värma fyller du upp till ungefär 1 cm nedanför 
flaskvärmarens topp. Flaskvärmaren kan nu användas igen.
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Problem Mjölken är fortfarande kall.
Orsak • Du kan ha valt fel inställning, använder en silikonflaska eller har fyllt 

flaskvärmaren med varmt vatten.
• Du har eventuellt inte fyllt flaskvärmaren med tillräckligt mycket vatten.
• Du kan ha placerat flaskan i flaskvärmaren efter att du slagit på 

flaskvärmaren.
Lösning • Placera flaskan i flaskvärmaren. Fyll flaskvärmaren med rent 

rumstempererat vatten. Fyll flaskvärmaren med vatten upp till mjölkens 
nivå. Om du har en stor mängd mjölk att värma fyller du upp till ungefär 
1 cm nedanför flaskvärmarens topp. Välj mjölkvolymsinställning baserat på 
mjölkvolym och inte på flaskans storlek. Tryck på knappen för att påbörja 
uppvärmningen�

• Om du använder en silikonflaska väljer du mjölkvolymsinställning 
baserat på mjölkvolymen. När hela förloppsindikatorn är tänd väntar du i 
3–4 minuter så att mjölken blir varm.

• Använd inte varmt vatten�

Problem När du slår på flaskvärmaren är hela förloppsindikatorn tänd men blinkar 
inte�

Orsak • Flaskvärmaren är fortfarande för varm för att värma en till flaska. Du 
kanske precis har värmt upp en flaska. Stäng av den och låt den svalna.  

Lösning • Fyll flaskvärmaren med rent kallt vatten för att processen ska gå snabbare. 
När du slår på flaskvärmaren fylls förloppsindikatorn gradvis för att visa att 
apparaten håller på att värma igen. 

Problem Hela förloppsindikatorn blinkar när barnmaten värms upp.
Orsak • På grund av att olika barnmat har olika konsistens kan inte apparaten 

identifiera exakt hur lång tid barnmaten ska värmas.   
Lösning • Rör om i barnmaten när kärlet eller behållaren är i flaskvärmaren. För 

optimalt resultat ska du kontrollera temperaturen medan barnmaten 
värms upp�

Problem Jag värmer samma mängd mjölk varje gång, men tiden det tar att värma 
mjölken skiljer sig åt�

Orsak • Tiden det tar att värma mjölken beror på mjölkens och vattnets initiala 
temperatur�

• Om mjölken har stått i kylen och är kall tar det längre att värma den.
• Om vattnet inuti flaskvärmaren är varmt eller hett tar det längre tid 

att värma mjölken. Sensorn justerar värmemönstret för att undvika att 
mjölken överhettas.  

Lösning • För att säkerställa en konsekvent uppvärmningstid ska du se till att 
flaskvärmaren är fylld med tillräckligt med färskt, rumstempererat vatten. 
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