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Важно

Внимателно прочитајте го ова упатство за користење пред да го користите апаратот и 
зачувајте го за во иднина� 

Опасност
 - Не го потопувајте кабелот, приклучокот или апаратот во 

вода или во друга течност�

Предупредување
 - Апаратот користете го само во затворен простор�
 - Кабелот за напојување не смее да виси преку работ на 

маса или работна површина� Вишокот кабел чувајте го во 
подножјето на грејачот за шишиња�

 - Кабелот за напојување држете го подалеку од врели 
површини�

 - Апаратот приклучувајте го само во заземјен ѕиден штекер� 
Секогаш проверувајте дали приклучокот правилно сте го 
вметнале во штекерот�

 - Пред да го приклучите апаратот, проверете дали напонот 
наведен на долната страна на апаратот одговара на 
напонот на локалната електрична мрежа�

 - Ако треба да користите продолжителен кабел, проверете 
дали е заземјен продолжителен кабел со јачина на струја 
од најмалку 13 ампери�

 - Не го користете апаратот ако е оштетен приклучокот, 
кабелот за напојување или самиот апарат� Во случај на 
оштетување, кабелот за напојување треба да го замени 
компанијата Philips, односно сервисен центар овластен 
од Philips или лица со соодветни квалификации за да се 
избегне опасност� 

 - Не го ставајте апаратот на или во близина на врел шпорет 
на плин или струја или во загреана рерна�
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 - Овој апарат може да го користат лица со ограничени 
физички, сензорни или ментални способности или лица 
со недостаток на искуство и знаење, под услов да се под 
надзор или да добиле упатства за безбедно користење на 
апаратот и да ги разбираат можните опасности�

 - Овој апарат може да го користат деца постари од 8 години 
под услов да се под надзор или да добиле упатства за 
безбедно користење на апаратот и да ги разбираат 
можните опасности� Чистење и корисничко одржување 
смеат да вршат деца постари од 8 години под надзор на 
возрасно лице� Апаратот и кабелот држете ги подалеку од 
дофат на деца помлади од 8 години�

 - Децата не смеат да си играат со апаратот�
 - Не истурајте вода на приклучокот за напојување�
 - Апаратот користете го исклучиво на начинот што е опишан 

во упатството за користење за да избегнете повреди 
поради неправилно користење�

 - Не го загревајте апаратот�
 - Пред да додадете вода, во грејачот за шишиња секогаш 

ставајте целосно составено шише со капаче�
 - Не заборавајте да додадете вода пред да го вклучите 

грејачот за шишиња�
 - Врелата вода може да предизвика сериозни изгореници� 

Бидете внимателни кога грејачот за шишиња содржи 
врела вода�

 - Површините на апаратот што ги допирате може да станат 
врели при користењето, како и да ја задржат топлината по 
користењето�

 - Не го поместувајте апаратот кога во него има врела вода�
 - Кога храната или млекото ќе ја достигнат потребната 

температура, отстранете го шишето или амбалажата 
од грејачот за шишиња� Ако оставите храна или млеко 
во грејачот за шишиња, температурата на храната или 
млекото се зголемува�
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Внимание
 - Овој апарат е наменет за користење во домаќинствата и 

слични места како што се фармите, угостителските објекти 
кои нудат ноќевање и појадок, кујните за персоналот во 
продавници, канцелариите и други работни опкружувања 
и од гостите во хотели, мотели и други видови сместување�

 - Храната не смее предолго да се загрева�
 - Секогаш проверувајте ја температурата на храната пред 

да го храните детето� Нежно промешајте го млекото во 
шишето и проверете ја температурата така што ќе прснете 
неколку капки млеко на внатрешната страна од рачниот 
зглоб� (Следете ги упатствата во делот „Нахранете го 
бебето со млеко“�)

 - Исклучете го апаратот од штекер кога не го користите�
 - Површината на грејниот елемент задржува топлина по 

користењето�
 - Оставете го апаратот да се олади пред да го чистите� 
 - Следете ги упатствата за отстранување бигор за да 

избегнете непоправлива штета�
 - Не се обидувајте сами да го отворате или поправате 

апаратот� Обратете се на центарот за корисничка 
поддршка на Philips во вашата земја (погледнете ја веб-
страницата www.philips.com/support)� 

Шифрата за датумот на производство YYWW можете да ја најдете во преградата за 
чување на кабелот во подножјето на грејачот за шишиња�

Електромагнетни полиња (EMF)
Овој уред од Philips е усогласен со сите важечки стандарди и прописи што се 
однесуваат на изложеноста на електромагнетни полиња�
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Вовед

Ви честитаме за купувањето и добре дојдовте во Philips Avent! За целосно да ја 
искористите поддршката што ја нуди Philips Avent, регистрирајте го вашиот производ 
на www.philips.com/welcome�
Овој грејач за шишиња ви овозможува безбедно да загревате и одмрзнувате млеко 
во шишиња Philips Avent и во други најчести брендови на шишиња за хранење и 
бебешка храна во садови� 
Овој грејач за шишиња е дизајниран да го загрева млекото на умерен начин� Затоа, 
водата во грејачот за шишиња никогаш нема да достигне температура на вриење� 
Секоја од поставките за загревање е програмирана да загрева различни количини на 
млеко� За подобри перформанси, направете го следното:
1� Ставете го шишето во грејачот за шишиња�
2� Наполнете го грејачот со свежа вода на собна температура до нивото на млекото
3� Изберете ја количината на млеко и притиснете го копчето за вклучување/
исклучување�
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Општ опис

Преглед на производот

A

B

CD

F

E

A Грејач за шишиња D Поставка за одржување топлина/
одмрзнување

B Индикатор за тек E Поставка за количина на млеко

C Поставка за загревање на бебешка 
храна F Копче за вклучување/исклучување
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Објаснување на поставките

Количина на млеко

• Изберете ја оваа поставка за загревање млеко 
што е на собна температура или на температура 
од ладилник�

• Изберете ја количината на млеко што ја 
загревате� Можете да поставите од 30 ml/1 oz до 
330 ml/11 oz�  
Грејачот за шишиња го загрева млекото до 
саканата температура� Млекото е подготвено за 
хранење кога ќе засвети целиот индикатор за тек� 
Ако сакате млекото да биде потопло, оставете 
го шишето во апаратот сè додека не ја достигне 
саканата температура� Извадете го шишето и 
проверете ја температурата на млекото пред да 
го нахраните бебето� Ако не сакате да се олади 
шишето, можете да го оставите во апаратот 
којшто автоматски ќе се исклучи по приближно 
60 минути�

• Проверете ја температурата на млекото така што 
ќе прснете неколку капки млеко на внатрешната 
страна од рачниот зглоб� Млекото може да ви 
се чини ладно, но ќе им биде многу пријатно на 
новороденчињата� Истражувањата покажуваат 
дека повеќето бебиња ќе прифатат млеко што е 
поладно од телесната температура�

Загревање бебешка храна

• Изберете ја оваа поставка за да загревате 
бебешка храна�

• За оптимален резултат, мешајте ја бебешката 
храна при загревањето�

Одржување топлина/
одмрзнување

• Вградениот сензор го прилагодува начинот 
на загревање за одржување топлина или за 
одмрзнување�

• Ако млекото/бебешката храна се топли, тие ќе 
се загреваат постепено и ќе се одржуваат на 
соодветната температура�

• Млекото ќе се одмрзне во течна состојба ако е 
замрзнато и потоа ќе се загрее до соодветната 
температура� Можете да го одмрзнете млекото од 
30 ml/1 oz до 180 ml/6 oz�

• Бебешката храна ќе се одмрзне ако е замрзната� 
Потоа, исклучете го грејачот за шишиња и 
изберете ја поставката за бебешка храна за да ја 
загреете бебешката храна�

• Изберете ја оваа поставка за да загреете млеко 
во ќесе� Материјалот на ќесето за млеко ја 
пренесува топлината многу брзо�



- 9 -

Кога целиот индикатор за тек е вклучен, но не трепка, млекото е подготвено 
за хранење� Хранете го бебето кога млекото е загреано� Немојте повторно да 
го загревате млекото откако ќе се олади, бидејќи во него може да почнат да се 
развиваат бактерии�
Поради различните густини на бебешката храна, апаратот не може прецизно да 
открие колку долго треба да се загрева бебешката храна� Кога целиот индикатор за 
тек е вклучен, но не трепка, оставете ја бебешката храна во апаратот за дополнително 
загревање� Мешајте ја бебешката храна додека теглата или садот е во грејачот за 
шишиња� За оптимален резултат, проверете ја нејзината температура додека се 
загрева�

Загревање млеко
1 Ставете го шишето во грејачот за шишиња. Наполнете со вода за пиење до 

нивото на млекото. Ако имате голема количина млеко, на пример  
210 ml/ 7 oz, наполнете со вода до приближно 1 cm под врвот на грејачот за 
шишиња.

  

1 cm

2 Изберете ја саканата поставка врз основа на количината на млеко и 
притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да вклучите.

7
210

7oz
210ml

  

3 Индикаторот за тек постепено трепка за да го прикаже текот на процесот за 
загревање на млекото.
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4 Кога целиот индикатор за тек ќе почне постојано да свети, млекото е 
подготвено за хранење и грејачот за шишиња автоматски се префрла во 
режимот за одржување топлина.

5 Грејачот за шишиња автоматски се исклучува по приближно 60 минути, 
вклучувајќи го и времето на загревање. Индикаторот за тек се исклучува.

60 min

 

Совет

• Ако сакате млекото да биде потопло, оставете го шишето во апаратот сè додека не ја 
достигне саканата температура откако ќе засвети целиот индикатор за тек�

• Доколку користите силиконско шише, загревањето на млекото трае подолго� Оставете го во 
грејачот за шишиња 3-4 минути откако ќе засвети целиот индикатор за тек�

Препорачана поставка за различни амбалажи
Амбалажа Препорачана поставка
Пластична Поставка за количина на млеко
Стакло Поставка за количина на млеко
Силиконска Поставка за количина на млеко + 3-4 минути
Млеко во ќесе Поставка за одржување топлина/одмрзнување

Забелешка

• Времето за загревање на млекото зависи од количината, почетната температура на млекото 
и водата и видот на шишето со млеко�

• Ако сакате да ја промените поставката, прво треба да го исклучите грејачот за шишиња 
доколку е вклучен� Променете ја поставката и повторно вклучете го грејачот за шишиња� 
Ако грејачот за шишиња е веќе вклучен 20 секунди или повеќе, со менување на поставката 
тој автоматски ќе се префрли во режимот за одржување топлина�
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Нахранете го бебето со млеко
Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го исклучите апаратот и да 
го извадите шишето со млеко�

  

Забелешка

• Ако користите мало шише за млеко, како шише за млеко од 60 ml/2 oz, внимавајте на 
врелата вода кога го вадите шишето�

Секогаш проверувајте ја температурата на млекото пред да го храните бебето� Нежно 
промешајте го млекото во шишето и проверете ја температурата така што ќе прснете 
неколку капки млеко на внатрешната страна од рачниот зглоб�

По секоја употреба, исклучете го грејачот за шишиња од штекер и оставете го да се 
олади� Отстранете ја водата од грејачот за шишиња од хигиенски причини�
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Веднаш употребете го грејачот за шишиња за друго шише
Ако сакате да загреете друго шише, оставете го грејачот за шишиња да се олади� За 
да го забрзате процесот, повторно наполнете го грејачот за шишиња со свежа ладна 
вода�
Кога ќе го вклучите грејачот за шишиња, индикаторот за тек постепено трепка за да 
означи дека апаратот повторно се загрева�

Забелешка

• Ако индикаторот за тек е вклучен, но не трепка, грејачот за шишиња е сè уште премногу 
врел за загревање на друго шише� Исклучете го грејачот за шишиња и оставете го да се 
олади�

Загревање млеко во ќесе
Проверете ги упатствата на млекото во ќесе и осигурете се дека може да се загрева во 
грејач за шишиња�
1 Ставете го ќесето со млеко во грејачот за шишиња. Наполнете со вода за 

пиење до нивото на млекото. Ако имате голема количина млеко, наполнете 
со вода до приближно 1 cm под врвот на грејачот за шишиња.

  

2 Изберете ја поставката за одржување топлина/одмрзнување и притиснете 
го копчето за вклучување/исклучување за да вклучите. Материјалот на 
ќесето со млеко ја пренесува топлината многу брзо, па затоа најдобро е да ја 
користите оваа поставка.
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3 Индикаторот за тек трепка за да покаже дека е во процесот на загревање.

 

4 Кога целиот индикатор за тек ќе почне постојано да свети, млекото е 
подготвено за хранење и грејачот за шишиња автоматски се префрла во 
режимот за одржување топлина.

5 Грејачот за шишиња автоматски се исклучува по приближно 60 минути, 
вклучувајќи го и времето на загревање. Индикаторот за тек се исклучува. 

60 min

 

Загревање бебешка храна
1 Ставете го садот со бебешка храна во грејачот за шишиња. Наполнете со 

вода за пиење до нивото на бебешката храна. Ако имате голема количина 
бебешка храна, пример 210 ml/ 7 oz, наполнете со вода до приближно 1 cm 
под врвот на грејачот за шишиња.

  

1 cm
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2 Изберете ја поставката за загревање бебешка храна и притиснете го копчето 
за вклучување/исклучување за да вклучите.

  

3 Индикаторот за тек трепка за да покаже дека е во процесот на загревање.
4 Поради различните густини на бебешката храна, апаратот не може прецизно 

да открие колку долго треба да се загрева бебешката храна. Мешајте ја 
бебешката храна додека теглата или садот е во грејачот за шишиња. За 
оптимален резултат, проверете ја нејзината температура додека се загрева.
 » Внимавајте да не ги изгорите прстите кога го држите садот или теглата 
додека мешате.

 

Забелешка

• Кога целиот индикатор за тек ќе почне постојано да свети, оставете ја бебешката храна 
во апаратот за дополнително загревање� Промешајте ја бебешката храна и проверете ја 
нејзината температура�

5 Грејачот за шишиња автоматски се исклучува по приближно 60 минути, 
вклучувајќи го и времето на загревање. Индикаторот за тек се исклучува.

60 min
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Нахранете го бебето со бебешката храна
Притиснете го копчето за вклучување/исклучување за да го исклучите апаратот и да 
го извадите садот или теглата со храна�

Секогаш проверувајте ја температурата на бебешката храна пред да почнете да 
го храните бебето. Нежно мешајте ја бебешката храна во садот или теглата и 
пробајте ја за да проверите дали е премногу врела.

Веднаш употребете го грејачот за шишиња за друг сад со бебешка 
храна
Следете ги истите чекори наведени во делот „Загревање млеко“

Одржување топлина на млекото
При оваа поставка, вградениот сензор го прилагодува начинот на загревање за 
одржување топлина или за одмрзнување� Ако ставите топло млеко, тоа се загрева 
постепено и се одржува на соодветната температура�
1 Ставете го шишето во грејачот за шишиња. Наполнете со вода за пиење до 

нивото на млекото. Ако имате голема количина млеко, наполнете со вода до 
приближно 1 cm под врвот на грејачот за шишиња.

 

1 cm
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2 Изберете ја поставката за одржување топлина/одмрзнување и притиснете го 
копчето за вклучување/исклучување за да вклучите.

  

3 Индикаторот за тек трепка за да покаже дека се загрева млекото.

 

4 Кога целиот индикатор за тек ќе почне постојано да свети, млекото е 
подготвено за хранење и грејачот за шишиња го одржува млекото на оваа 
температура.

5 Грејачот за шишиња автоматски се исклучува по приближно 60 минути, 
вклучувајќи го и времето на загревање. Индикаторот за тек се исклучува.

60 min

Забелешка

• Времето може да се разликува во зависност од количината на млеко и почетната 
температура�
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Одмрзнување млеко
При оваа поставка, вградениот сензор го прилагодува начинот на загревање за 
одржување топлина или за одмрзнување� Ако ставите замрзнато млеко, грејачот за 
шишиња го одмрзнува млекото до течна состојба, а потоа го загрева до соодветната 
температура� Можете да го одмрзнете млекото од 30 ml/1 oz до 180 ml/6 oz�
1 Ставете го шишето во грејачот за шишиња. Наполнете со вода за пиење до 

нивото на млекото. Ако имате голема количина млеко, наполнете со вода до 
приближно 1 cm под врвот на грејачот за шишиња.

  

1 cm

2 Изберете ја поставката за одржување топлина/одмрзнување и притиснете го 
копчето за вклучување/исклучување за да вклучите. 

  

3 Индикаторот за тек трепка за да покаже дека се одмрзнува и загрева 
млекото.

 

4 Поради различната густина на замрзнатото млеко, апаратот не може 
прецизно да открие колку долго треба да го загрева. Кога целиот индикатор 
за тек ќе почне постојано да свети, оставете го млекото во апаратот да се 
загрее дополнително.
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Забелешка

• На пр� за одмрзнување и загревање на шише замрзнато млеко од 60 ml/2 oz, ќе бидат 
потребни 45 минути� Времето на одмрзнување и загревање може да биде подолго или 
пократко, во зависност од количината на млеко и материјалот на садот�

5 Грејачот за шишиња автоматски се исклучува по приближно 60 минути, 
вклучувајќи го и времето на одмрзнување и загревање. Индикаторот за тек 
се исклучува.

60 min

 

Одмрзнување бебешка храна
При оваа поставка, вградениот сензор го прилагодува начинот на загревање за 
одржување топлина или за одмрзнување� Ако ставите бебешка храна, грејачот за 
шишиња ќе ја одмрзне бебешката храна� Потоа, исклучете го грејачот за шишиња 
и изберете ја поставката за бебешка храна за да ја загреете бебешката храна до 
соодветната температура�
1 Ставете го садот со бебешка храна во грејачот за шишиња. Наполнете со 

вода за пиење до нивото на бебешката храна. Ако имате голема количина 
бебешка храна, наполнете со вода до приближно 1 cm под врвот на грејачот 
за шишиња.

  

1 cm
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2 Изберете ја поставката за одржување топлина/одмрзнување и притиснете го 
копчето за вклучување/исклучување за да вклучите. 

  

3 Индикаторот за тек трепка за да покаже дека бебешката храна се загрева.
4 Поради различната густина на бебешката храна, апаратот не може прецизно 

да открие колку долго треба да ја одмрзнува. Промешајте ја бебешката 
храна штом почне да се одмрзнува.

Внимавајте да не ги изгорите прстите кога го држите садот или теглата додека 
мешате.

Забелешка

• На пр� за одмрзнување на тегла со смрзната храна од 180 ml/6 oz, ќе ви бидат потребни 
60 минути� Времето на одмрзнување може да биде подолго или пократко во зависност од 
количината на бебешката храна и материјалот на садот�

5 Грејачот за шишиња автоматски се исклучува по приближно 60 минути. 
Индикаторот за тек се исклучува.

60 min
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6 Потоа, изберете ја поставката за бебешка храна и притиснете го копчето за 
вклучување/исклучување за да ја загреете храната.

 

Забелешка

• Грејачот за шишиња треба да биде исклучен пред да го завртите копчето во положбата 
за поставка за бебешка храна� Во спротивно, поставката за бебешка храна нема да се 
активира�

7 Индикаторот за тек трепка за да покаже дека бебешка храна се загрева.
8 Поради различната густина на бебешката храна, апаратот не може 

прецизно да открие колку долго треба да ја загрева. Мешајте ја бебешката 
храна додека се загрева. За оптимален резултат, проверете ја нејзината 
температура додека се загрева.

Внимавајте да не ги изгорите прстите кога го држите садот или теглата додека 
мешате.

9 Грејачот за шишиња автоматски се исклучува по приближно 60 минути, 
вклучувајќи го и времето на загревање. Индикаторот за тек се исклучува.
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Чистење и отстранување бигор

Чистење
1 Исклучете го апаратот од струја и оставете го да се олади.
2 Истурајте ја водата странично наместо од предната или од задната страна за 

да не се истури вода на копчето или на главниот приклучок.

 

3 Избришете со влажна крпа.
 » Немојте да го чистите грејачот за шишиња со абразивни и антибактериски 
средства за чистење, хемиски растворувачи или остри алати. 

 

Забелешка

• Ако сте загревале бебешка храна во грејачот за шишиња, проверете да не има остатоци од 
истурена бебешка храна на дното од грејачот за шишиња�
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Отстранување бигор
Се препорачува да го отстранувате бигорот од грејачот за шишиња на секои четири 
недели за да овозможите ефикасно функционирање�
За да го отстраните бигорот, измешајте 60 ml/2 oz бел оцет со 120 ml/4 oz ладна вода� 
Вклучете ја и изберете ја поставката за загревање млеко за количини под 180 ml/6 oz 
и оставете го апаратот да работи 10 минути� Оставете го растворот во грејачот за 
шишиња сè додека не се раствори целиот бигор�

10 min

180 ml
6 oz

 

Забелешка

• Можете да користите и средства за отстранување бигор на база на лимонска киселина�
• Не користете други типови средства за отстранување бигор�

Испразнете го грејачот за шишиња и темелно исперете ја неговата внатрешност� Ако 
сè уште гледате трагови од бигор, повторете ја постапката за отстранување бигор�

Рециклирање

Овој симбол означува дека електричните производи не треба да се фрлаат во 
обичниот отпад од домаќинствата�
Придржувајте се до прописите во вашата земја за посебно собирање на 
електрични производи�

Поддршка

За целата поддршка за производот, како што се често поставуваните прашања, одете 
на www.philips.com/support�
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Отстранување на проблеми

Во ова поглавје се опишани најчестите проблеми со кои може да се соочите при 
користење на апаратот� Ако проблемот не можете да го решите со помош на 
информациите наведени подолу, обратете се на центарот за корисничка поддршка 
во вашата земја�

Проблем По вклучување на грејачот за шишиња, целиот индикатор за тек брзо 
трепка и се исклучува�

Причина • Температурата на водата во грејачот за шишиња е премногу жешка 
или премногу ладна�

• Заштитата од варење на суво�
Решение • Исклучете го апаратот и извлечете го приклучокот од штекер� 

Оставете го да се олади неколку минути� Не заборавајте да го 
наполните со свежа вода на собна температура�

• Грејачот за шишиња автоматски се исклучува ако е вклучен и во 
него нема вода или нема доволно вода� Исклучете го апаратот и 
извлечете го приклучокот од штекер� Прво оставете го да се олади� 
Не заборавајте да го наполните со доволно свежа вода на собна 
температура� 

• Наполнете го грејачот за шишиња со вода до нивото на млекото� Ако 
треба да загреете голема количина млеко, наполнете до приближно 
1 cm под врвот на грејачот за шишиња� Грејачот за шишиња повторно 
може да се користи�

Проблем Млекото е премногу жешко�
Причина • Можеби сте избрале погрешна поставка или користите млеко во ќесе�

• Можеби сте наполниле премногу вода во грејачот за шишиња�
Решение • Изберете ја поставката за количина на млеко врз основа на 

количината на млеко, а не на големината на шишето�
• Ако користите млеко во ќесе, изберете ја поставката за одржување 

топлина/одмрзнување�
• Наполнете го грејачот за шишиња со вода до нивото на млекото� Ако 

треба да загреете голема количина млеко, наполнете до приближно 
1 cm под врвот на грејачот за шишиња� Грејачот за шишиња повторно 
може да се користи�
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Проблем Млекото сè уште е ладно�
Причина • Можеби сте избрале погрешна поставка, користите силиконско шише 

или сте го наполниле грејачот за шишиња со топла вода�
• Можеби не сте наполниле доволно вода во грејачот за шишиња�
• Можеби сте ставиле шише во грејачот за шишиња откако сте го 

вклучиле грејачот за шишиња�
Решение • Ставете го шишето во грејачот за шишиња� Наполнете го грејачот за 

шишиња со свежа вода на собна температура� Наполнете го грејачот 
за шишиња со вода до нивото на млекото� Ако треба да загреете 
голема количина млеко, наполнете до приближно 1cm под врвот на 
грејачот за шишиња� Изберете ја поставката за количина на млеко 
врз основа на количината на млеко, а не на големината на шишето� 
Притиснете го копчето за да започне загревањето�

• Ако користите силиконско шише, изберете ја поставката за количина 
на млеко врз основа на количината на млеко� Кога целиот индикатор 
за тек е вклучен, почекајте 3-4 минути за да се загрее млекото�

• Не користете топла вода�

Проблем По вклучувањето на грејачот за шишиња, целиот индикатор за тек е 
вклучен, но не трепка�

Причина • Грејачот за шишиња е сè уште премногу врел за да загревате 
друго шише� Можеби само што завршило загревањето на шишето� 
Исклучете го и оставете го да се олади�  

Решение • За да го забрзате процесот, повторно наполнете го грејачот за 
шишиња со свежа ладна вода� Кога ќе го вклучите грејачот за 
шишиња, индикаторот за тек постепено се полни за да означи дека 
апаратот повторно се загрева� 

Проблем Целиот индикатор за тек трепка кога загревате бебешка храна�
Причина • Поради различните густини на бебешката храна, апаратот не може 

прецизно да открие колку долго треба да се загрева бебешката храна�   
Решение • Мешајте ја бебешката храна додека теглата или садот е во грејачот за 

шишиња� За оптимален резултат, проверете ја нејзината температура 
додека се загрева�

Проблем Загревам иста количина млеко секој пат, но времето за загревање на 
млекото е различно�

Причина • Времето за загревање на млекото зависи од почетната температура 
на млекото и водата�

• Ако млекото се чувало во фрижидер и е ладно, ќе биде потребно 
подолго време за да се загрее�

• Ако водата во грејачот за шишиња е топла или врела, загревањето 
на млекото ќе трае подолго� Сензорот го прилагодува начинот на 
загревање за да не се прегрее млекото�  

Решение • За да постигнете доследно време на загревање, не заборавајте да 
го наполните грејачот за шишиња со доволно свежа вода на собна 
температура� 
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