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Svarbu

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir saugokite jį, 
nes jo gali prireikti ateityje. 

Pavojus
 - Nenardinkite laido, kištuko arba prietaiso į vandenį arba 

kitokius skysčius.

Įspėjimas
 - Prietaisą naudokite tik patalpose.
 - Nepalikite maitinimo laido nutįsusio nuo stalo ar darbastalio 

krašto. Nereikalingą laido dalį laikykite buteliuko šildytuvo 
pagrinde.

 - Maitinimo laidą laikykite atokiai nuo karštų paviršių.
 - Prietaisą junkite tik į įžemintą sieninį el. lizdą. Visada 

įsitikinkite, kad kištukas tinkamai įkištas į sieninį elektros lizdą.
 - Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, ar prietaiso apačioje 

nurodyta įtampa atitinka vietinę įtampą.
 - Jei būtina naudoti ilgintuvą, įsitikinkite, kad naudojamas 

ilgintuvas yra įžemintas ir mažiausiai 13 amperų.
 - Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas kištukas, maitinimo laidas 

arba pats prietaisas. Jei pažeistas maitinimo laidas, norint 
išvengti pavojaus, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ 
įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios 
kvalifikacijos specialistai. 

 - Nestatykite prietaiso ant arba šalia įkaitusios dujinės arba 
elektrinės viryklės ir nedėkite jo į įkaitintą orkaitę.

 - Šį prietaisą gali naudoti asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ir 
protiniai gebėjimai yra silpnesni arba kurie neturi patirties ir 
žinių. Jie turi būti prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudotis 
prietaisu bei supažindinti su susijusiais pavojais.
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 - Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai. Jie turi būti 
prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir turi 
suvokti su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturėtų valyti ir taisyti 
prietaiso, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų ir prižiūrimi. 
Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams 
nepasiekiamoje vietoje.

 - Vaikams negalima žaisti su šiuo prietaisu.
 - Neužpilkite vandens ant maitinimo kištuko.
 - Jei norite išvengti sužalojimų dėl netinkamo naudojimo, 

prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šiame naudotojo 
vadove.

 - Nekaitinkite prietaiso iš anksto.
 - Prieš pildami vandenį visada pirmiausia į buteliuko šildytuvą 

įdėkite buteliuką su dangteliu.
 - Prieš įjungdami buteliuko šildytuvą patikrinkite, ar įpylėte 

vandens.
 - Karštu vandeniu galite stipriai nusideginti. Būkite atsargūs, kai 

buteliuko šildytuve yra karšto vandens.
 - Naudojant prietaisą jo paviršius gali įkaisti, o baigus naudoti, 

paviršius dar kurį laiką lieka karštas.
 - Nekilnokite prietaiso, jei jame yra karšto vandens.
 - Pasiekus reikiamą maisto ar pieno temperatūrą, išimkite 

buteliuką ar indelį iš buteliuko šildytuvo. Jei maistą ar pieną 
paliksite buteliuko šildytuve, maisto ar pieno temperatūra 
didės.

Dėmesio
 - Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose vietose, 

pvz., sodo nameliuose, viešbučiuose, kuriuose patiekiami 
pusryčiai, personalo virtuvėje parduotuvėse, biuruose ar kitoje 
darbo aplinkoje, taip pat viešbučiuose, moteliuose ir kitoje 
gyvenamojo tipo aplinkoje.

 - Negalima šildyti maisto pernelyg ilgai.
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 - Prieš pradėdami maitinti vaiką visada patikrinkite maisto 
temperatūrą. Švelniai pasukite buteliuką ir patikrinkite 
užlašindami kelis lašus ant vidinės savo riešo pusės. (Laikykitės 
skyriuje „Kūdikio maitinimas pienu“ pateiktų instrukcijų.)

 - Išjunkite prietaisą iš lizdo, jei jis nenaudojamas.
 - Panaudojus kaitinimo elemento paviršius kurį laiką gali būti 

karštas.
 - Prieš valydami prietaisą leiskite jam atvėsti. 
 - Norėdami išvengti nepataisomo gedimo, laikykitės kalkių 

nuosėdų šalinimo instrukcijų.
 - Nebandykite atidaryti ar taisyti prietaiso patys. Kreipkitės 

į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (žr. 
www.philips.com/support). 

Pagaminimo datos kodas YYWW yra nurodytas laido laikymo skyriuje, buteliuko šildytuvo 
pagrinde.

Elektromagnetiniai laukai (EML)
„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl elektromagnetinių 
laukų poveikio.

Įvadas

Sveikiname įsigijus „Philips Avent“ ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti „Philips Avent“ 
siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome�
Naudodami šį buteliuko šildytuvą, galite saugiai pašildyti ir atšildyti pieną, supiltą į „Philips 
Avent“ ir kitus dažniausiai naudojamų prekių ženklų buteliukus ar kūdikių maisto indelius. 
Šis buteliuko šildytuvas skirtas iš lėto pašildyti pieną. Todėl vanduo buteliuko 
šildytuve niekada nepasieks virimo temperatūros. Kiekvienas šildymo nustatymas yra 
užprogramuotas šildyti skirtingą pieno tūrį. Kad prietaisas geriau veiktų:
1. Įdėkite buteliuką į buteliuko šildytuvą.
2. Pripilkite šviežio kambario temperatūros vandens iki pieno lygio.
3. Pasirinkite pieno tūrį ir paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.
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Bendrasis aprašymas

Gaminio apžvalga

A

B

CD

F

E

A Buteliuko šildytuvas D Šilumos palaikymo / atšildymo 
nustatymas

B Eigos indikatorius E Pieno tūrio nustatymas

C Kūdikio maisto šildymo nustatymas F Įjungimo / išjungimo mygtukas
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Nustatymų paaiškinimas

Pieno tūris

• Pasirinkite nustatymą kambario temperatūros arba 
šaldytuvo temperatūros pienui pašildyti.

• Pasirinkite šildomo pieno tūrį. Galite nustatyti nuo 
30 ml / 1 unc. iki 330 ml / 11 unc.  
Buteliuko šildytuvas pašildo pieną iki norimos 
temperatūros. Pienas paruoštas maitinti, kai pradeda 
šviesti visas eigos indikatorius. Jei norite, kad pienas 
būtų šiltesnis, laikykite buteliuką prietaise, kol bus 
pasiekta norima temperatūra. Prieš maitindami 
kūdikį išimkite buteliuką ir patikrinkite pieno 
temperatūrą. Taip pat galite šiltai laikyti buteliuką 
prietaise, o prietaisas automatiškai išsijungs 
maždaug po 60 min.

• Patikrinkite pieno temperatūrą užlašindami kelis 
lašus ant vidinės riešo pusės. Jums pienas gali 
atrodyti vėsus, bet jis bus labai malonus naujagimiui. 
Tyrimai rodo, kad daugumai kūdikių labiau patinka 
vėsesnis nei kūno temperatūros pienas.

Kūdikio maisto šildymas

• Norėdami pašildyti kūdikio maistą, pasirinkite šį 
nustatymą.

• Kad rezultatas būtų optimalus, šildydami 
pamaišykite kūdikio maistą.

Šilumos palaikymas / atšildymas

• Įmontuotas jutiklis reguliuoja šildymo programą, kad 
maistas būtų šiltas arba atšildomas.

• Jei pienas / kūdikio maistas yra šiltas, jis bus šildomas 
palaipsniui ir palaikoma tinkama temperatūra.

• Jei pienas yra užšaldytas, jis bus atšildytas iki skystos 
būsenos ir pašildytas iki tinkamos temperatūros. 
Galite atšildyti nuo 30 ml/ 1 unc. iki 180 ml/ 6 unc. 
pieno�

• Jei kūdikio maistas yra užšaldytas, jis bus atšildytas. 
Po to išjunkite buteliuko šildytuvą ir įjunkite kūdikio 
maisto šildymo nustatymą, kad sušiltų kūdikio 
maistas�

• Pasirinkite šį nustatymą pieno maišeliui pašildyti. 
Pieno maišelio medžiaga labai greitai perduoda 
šilumą.

Kai visas eigos indikatorius šviečia, tačiau nemirksi, pienas yra paruoštas maitinti. Maitinkite 
kūdikį, kai pienas yra pašildytas. Nešildykite pieno pakartotinai po to, kai jis atvėsta, nes 
jame gali pradėti daugintis bakterijos.
Dėl to, kad kūdikių maisto konsistencija yra labai įvairi, prietaisas negali tiksliai nustatyti 
kūdikio maisto šildymo trukmės. Kai visas eigos indikatorius šviečia, tačiau nemirksi, 
palaikykite kūdikio maistą prietaise, kad dar būtų šildomas. Pamaišykite kūdikio maistą 
stikliniam indui ar indeliui esant buteliuko šildytuve. Kad rezultatas būtų optimalus, 
patikrinkite temperatūrą, kol jis šyla.
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Pieno pašildymas
1 Įdėkite buteliuką į buteliukų šildytuvą. Pripilkite geriamojo vandens iki pieno 

lygio. Jei pieno tūris didelis, pvz., 210 ml / 7 unc., vandens įpilkite tiek, kad 
neapsemtas liktų maždaug 1 cm iki buteliuko šildytuvo viršaus.

  

1 cm

2 Pagal pieno tūrį pasirinkite norimą nustatymą ir paspauskite įjungimo / 
išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte.

7
210

7oz
210ml

  

3 Eigos indikatorius palaipsniui mirksi nurodydamas pieno šildymo eigą.

  

4 Kai visas eigos indikatorius šviečia nuolatos, pienas yra paruoštas maitinti, o 
buteliuko šildytuve automatiškai įjungiamas šilumos palaikymo režimas.

5 Po maždaug 60 min., įskaitant pašildymą, buteliuko šildytuvas automatiškai 
išsijungia. Eigos indikatorius išsijungia.

60 min
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Patarimas

• Jei norite, kad pienas būtų šiltesnis, pradėjus šviesti visam eigos indikatoriui laikykite buteliuką 
prietaise, kol bus pasiekta norima temperatūra.

• Jei naudojate silikoninį buteliuką, pieno šildymas užtruks ilgiau. Palaikykite jį buteliuko šildytuve 
3–4 min. po to, kai pradės šviesti visas eigos indikatorius.

Rekomenduojami nustatymai skirtingiems indeliams
Indelis Rekomenduojamas nustatymas
Plastikinis Pieno tūrio nustatymas
Stiklinis Pieno tūrio nustatymas
Silikoninis Pieno tūrio nustatymas + 3–4 min.
Pieno maišelis Šilumos palaikymo / atšildymo nustatymas

Pastaba

• Pieno šildymo trukmė priklauso nuo tūrio, pradinės pieno ir vandens temperatūros bei pieno 
buteliuko medžiagos.

• Jei po to, kai įjungėte buteliuko šildytuvą, norite pakeisti nustatymą, pirmiausia turite išjungti 
buteliuko šildytuvą. Pakeiskite nustatymą ir vėl jį įjunkite. Keičiant nustatymą, kai buteliuko 
šildytuvas jau buvo įjungtas 20 sek. ar ilgiau, automatiškai bus įjungtas šilumos palaikymo režimas.

Kūdikio maitinimas pienu
Išjunkite prietaisą paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ir išimkite pieno buteliuką.

  

Pastaba

• Jei naudojate mažą pieno buteliuką, pvz., 60 ml / 2 unc. pieno buteliuką, išimdami buteliuką 
saugokitės karšto vandens.
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Prieš maitindami kūdikį visada patikrinkite pieno temperatūrą. Švelniai pasukite buteliuką ir 
patikrinkite užlašindami kelis lašus ant vidinės savo riešo pusės.

Po kiekvieno naudojimo išjunkite buteliuko šildytuvą ir leiskite jam atvėsti. Dėl higienos iš 
buteliuko šildytuvo išpilkite vandenį.

Pakartotinis buteliuko šildytuvo naudojimas iškart panaudojus su kitu 
buteliuku
Jei norite pašildyti kitą buteliuką, leiskite buteliuko šildytuvui atvėsti. Norėdami pagreitinti, 
įpilkite į buteliuko šildytuvą švaraus, šalto vandens.
Įjungus buteliuko šildytuvą, eigos indikatorius palaipsniui mirksėdamas nurodo, kad 
prietaisas vėl šyla.

Pastaba

• Jei eigos indikatorius šviečia, bet nemirksi, buteliuko šildytuvas vis dar per karštas kitam buteliukui 
šildyti. Išjunkite buteliuko šildytuvą ir palikite atvėsti.
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Šilto pieno maišelis
Perskaitykite pieno maišelio instrukcijas ir įsitikinkite, kad jį galima šildyti buteliuko 
šildytuve.
1 Įdėkite pieno maišelį į buteliuko šildytuvą. Pripilkite geriamojo vandens iki pieno 

lygio. Jei pieno tūris didelis, vandens įpilkite tiek, kad neapsemtas liktų maždaug 
1 cm iki buteliuko šildytuvo viršaus.

  

2 Pasirinkite šilumos palaikymo / atšildymo nustatymą ir paspauskite įjungimo 
/ išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte. Pieno maišelio medžiaga labai greitai 
perduoda šilumą, tad geriausia naudoti šį nustatymą.

  

3 Eigos indikatorius mirksėdamas nurodo, kad vyksta šildymo procesas.

 

4 Kai visas eigos indikatorius šviečia nuolatos, pienas yra paruoštas maitinti, o 
buteliuko šildytuve automatiškai įjungiamas šilumos palaikymo režimas.
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5 Po maždaug 60 min., įskaitant pašildymą, buteliuko šildytuvas automatiškai 
išsijungia. Eigos indikatorius išsijungia. 

60 min

 

Kūdikio maisto šildymas
1 Įdėkite kūdikių maisto indelį į buteliukų šildytuvą. Pripilkite geriamojo vandens 

iki kūdikio maisto lygio. Jei kūdikio maisto tūris didelis, pvz., 210 ml / 7 unc., 
vandens įpilkite tiek, kad neapsemtas liktų maždaug 1 cm iki buteliuko šildytuvo 
viršaus.

  

1 cm

2 Pasirinkite kūdikio maisto šildymo nustatymą ir paspauskite įjungimo / išjungimo 
mygtuką, kad įjungtumėte.

  

3 Eigos indikatorius mirksėdamas nurodo, kad vyksta šildymo procesas.
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4 Dėl to, kad kūdikių maisto konsistencija yra labai įvairi, prietaisas negali tiksliai 
nustatyti, kiek laiko reikia šildyti kūdikio maistą. Pamaišykite kūdikio maistą 
stikliniam indui ar indeliui esant buteliuko šildytuve. Kad rezultatas būtų 
optimalus, patikrinkite temperatūrą, kol šyla.
 » Būkite atsargūs, kad maišydami ir laikydami stiklinį indą / indelį 
nenusidegintumėte pirštų.

 

Pastaba

• Kai visas eigos indikatorius nuolat šviečia, palaikykite kūdikio maistą prietaise, kad dar būtų 
šildomas. Pamaišykite kūdikio maistą ir patikrinkite temperatūrą.

5 Po maždaug 60 min., įskaitant pašildymą, buteliuko šildytuvas automatiškai 
išsijungia. Eigos indikatorius išsijungia.

60 min

 

Kūdikio maitinimas kūdikio maistu
Išjunkite prietaisą paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ir išimkite maisto indelį ar 
stiklinį indą.
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Prieš maitindami kūdikį visada patikrinkite kūdikio maisto temperatūrą. Švelniai 
pamaišykite kūdikio maistą maisto indelyje ar stikliniame inde ir paragaukite, kad 
įsitikintumėte, jog jis nėra per karštas.

Buteliuko šildytuvo pakartotinis naudojimas iškart šildant kitą 
kūdikio maisto indelį
Atlikite tuos pačius veiksmus, kaip nurodyta skyriuje „Pieno pašildymas“

Pieno šilumos palaikymas
Esant nustatytam šiam nustatymui, įmontuotas jutiklis reguliuoja šildymo programą, kad 
maistas būtų šiltas arba atšildomas. Jei įdėsite šiltą pieną, jis bus šildomas palaipsniui ir 
palaikoma tinkama temperatūra.
1 Įdėkite buteliuką į buteliukų šildytuvą. Pripilkite geriamojo vandens iki pieno 

lygio. Jei pieno tūris didelis, vandens įpilkite tiek, kad neapsemtas liktų maždaug 
1 cm iki buteliuko šildytuvo viršaus.

 

1 cm

2 Pasirinkite šilumos palaikymo / atšildymo nustatymą ir paspauskite įjungimo / 
išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte.

  



- 15 -

3 Eigos indikatorius pradės mirksėti nurodydamas, kad pienas šyla.

 

4 Kai visas eigos indikatorius šviečia nuolatos, pienas yra paruoštas maitinti, o 
buteliuko šildytuve palaikoma ši tinkama pieno temperatūra.

5 Po maždaug 60 min., įskaitant pašildymą, buteliuko šildytuvas automatiškai 
išsijungia. Eigos indikatorius išsijungia.

60 min

Pastaba

• Trukmė gali skirtis priklausomai nuo pieno tūrio ir pradinės temperatūros.

Pieno atšildymas
Esant nustatytam šiam nustatymui, įmontuotas jutiklis reguliuoja šildymo programą, kad 
maistas būtų šiltas arba atšildomas. Jei įdėsite užšaldytą pieną, buteliuko šildytuvas atšildys 
pieną iki skystos būsenos ir pašildys iki tinkamos temperatūros. Galite atšildyti nuo  
30 ml/ 1 unc. iki 180 ml/ 6 unc. pieno.
1 Įdėkite buteliuką į buteliukų šildytuvą. Pripilkite geriamojo vandens iki pieno 

lygio. Jei pieno tūris didelis, vandens įpilkite tiek, kad neapsemtas liktų maždaug 
1 cm iki buteliuko šildytuvo viršaus.

  

1 cm
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2 Pasirinkite šilumos palaikymo / atšildymo nustatymą ir paspauskite įjungimo / 
išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte. 

  

3 Eigos indikatorius pradės mirksėti nurodydamas, kad pienas yra atšildomas ir 
šildomas.

 

4 Dėl to, kad šaldyto pieno konsistencija yra labai įvairi, prietaisas negali tiksliai 
nustatyti, kiek laiko reikia šildyti. Kai visas eigos indikatorius nuolat šviečia, 
palaikykite pieną prietaise, kad dar būtų šildomas.

Pastaba

• Pvz., norėdami atšildyti ir pašildyti 60 ml / 2 unc. buteliuką su šaldytu pienu, užtruksite 45 min. 
Atsižvelgiant į pieno tūrį ir taros medžiagą, atšildymo ir pašildymo laikas gali būti ilgesnis arba 
trumpesnis.

5 Po maždaug 60 min., įskaitant atšildymą ir pašildymą, buteliuko šildytuvas 
automatiškai išsijungia. Eigos indikatorius išsijungia.

60 min
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Kūdikio maisto atšildymas
Esant nustatytam šiam nustatymui, įmontuotas jutiklis reguliuoja šildymo programą, 
kad maistas būtų šiltas arba atšildomas. Jei įdėsite užšaldytą kūdikio maistą, buteliuko 
šildytuvas jį atšildys. Po to išjunkite buteliuko šildytuvą ir įjunkite kūdikio maisto šildymo 
nustatymą, kad kūdikio maistas sušiltų iki reikiamos temperatūros.
1 Įdėkite kūdikių maisto indelį į buteliukų šildytuvą. Pripilkite geriamojo vandens 

iki kūdikio maisto lygio. Jei kūdikio maisto tūris didelis, vandens įpilkite tiek, kad 
neapsemtas liktų maždaug 1 cm iki buteliuko šildytuvo viršaus.

  

1 cm

2 Pasirinkite šilumos palaikymo / atšildymo nustatymą ir paspauskite įjungimo / 
išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte. 

  

3 Eigos indikatorius pradės mirksėti nurodydamas, kad kūdikio maistas atšildomas.
4 Dėl to, kad šaldyto kūdikių maisto konsistencija yra labai įvairi, prietaisas negali 

tiksliai nustatyti, kiek laiko reikia atšildyti. Pamaišykite pradėjusį atšilti kūdikio 
maistą.

Būkite atsargūs, kad maišydami ir laikydami stiklinį indą / indelį nenusidegintumėte 
pirštų.
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Pastaba

• Pvz., 180 ml / 6 unc. sušaldyto kūdikio maisto stikliniame indelyje atšildymas truks 60 min. 
Atsižvelgiant į kūdikio maisto tūrį ir taros medžiagą, atšildymo laikas gali būti ilgesnis arba 
trumpesnis.

5 Po maždaug 60 min. buteliuko šildytuvas automatiškai išsijungia. Eigos 
indikatorius išsijungia.

60 min

6 Tuomet pasirinkite kūdikio maisto nustatymą ir paspauskite įjungimo / išjungimo 
mygtuką, kad įjungtumėte kūdikio maisto šildymo funkciją.

 

Pastaba

• Prieš sukdami rankenėlę ties kūdikio maisto nustatymu įsitikinkite, kad buteliuko šildytuvas 
išjungtas. Priešingu atveju nebus galima įjungti kūdikio maisto nustatymo.

7 Eigos indikatorius pradės mirksėti nurodydamas, kad kūdikio maistas šyla.



- 19 -

8 Dėl to, kad kūdikių maisto konsistencija yra labai įvairi, prietaisas negali tiksliai 
nustatyti, kiek laiko reikia šildyti. Pamaišykite šildomą kūdikio maistą. Kad 
rezultatas būtų optimalus, patikrinkite temperatūrą, kol šyla.

Būkite atsargūs, kad maišydami ir laikydami stiklinį indą / indelį nenusidegintumėte 
pirštų.

9 Po maždaug 60 min., įskaitant pašildymą, buteliuko šildytuvas automatiškai 
išsijungia. Eigos indikatorius išsijungia.

Valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas

Valymas
1 Išjunkite iš elektros lizdo ir palikite atvėsti.
2 Išpilkite vandenį per šoną, užuot pylę per priekį ar nugarą, kad vanduo neišsilietų 

ant rankenėlės ar kištuko.
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3 Nuvalykite drėgna šluoste.
 » Valydami buteliuko šildytuvą nenaudokite abrazyvinių, antibakterinių valymo 
priemonių, cheminių tirpiklių arba aštrių įrankių. 

 

Pastaba

• Jei buteliuko šildytuvu šildėte kūdikio maistą, įsitikinkite, kad buteliuko šildytuvo dugne neliko 
išsiliejusių kūdikio maisto likučių.

Kalkių nuosėdų šalinimas
Norint užtikrinti efektyvų buteliuko šildytuvo veikimą, kalkių nuosėdas rekomenduojama 
šalinti kas keturias savaites�
Norėdami šalinti kalkių nuosėdas, sumaišykite 60 ml / 2 unc. baltojo acto su  
120 ml / 4 unc. šalto vandens. Įjunkite ir pasirinkite pieno šildymo nustatymą iki 180 ml / 
6 unc. tūriui. Leiskite prietaisui veikti 10 min. Palikite tirpalą buteliuko šildytuve, kol ištirps 
visos kalkių nuosėdos.

10 min

180 ml
6 oz

 

Pastaba

• Taip pat galite naudoti citrinos rūgšties pagrindu pagamintas nuosėdų šalinimo priemones.
• Nenaudokite jokių kitokio tipo nuosėdų šalinimo priemonių.

Ištuštinkite buteliuko šildytuvą ir kruopščiai išplaukite jo vidų. Jei vis dar matote kalkių 
nuosėdų pėdsakų, pakartokite kalkių šalinimo procedūrą.
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Perdirbimas

Šis simbolis reiškia, kad elektrinių prietaisų negalima išmesti kartu su įprastomis 
buitinėmis atliekomis.
Vadovaukitės savo šalies atskiro elektrinių produktų surinkimo taisyklėmis.

Palaikymas

Jei reikia pagalbos dėl gaminių, pvz., atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus, 
apsilankykite svetainėje www.philips.com/support�

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, kurių kyla naudojantis šiuo 
prietaisu. Jei negalite išspręsti problemos naudodamiesi toliau pateikta informacija, 
kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Problema Įjungus buteliuko šildytuvą, visas eigos indikatorius greitai mirksi ir 
išsijungia.

Priežastis • Temperatūra buteliuko šildytuve per karšta arba per šalta.
• Suveikė apsauga nuo sauso virimo.

Sprendimas • Išjunkite ir atjunkite nuo tinklo. Palikite kelioms minutėms atvėsti. 
Įsitikinkite, kad įpylėte švaraus, kambario temperatūros vandens.

• Buteliuko šildytuvas automatiškai išsijungia, jei jis įjungtas ir jame nėra 
vandens arba nėra pakankamai vandens. Išjunkite ir atjunkite nuo 
tinklo. Pirmiausia leiskite jam atvėsti. Įsitikinkite, kad įpylėte pakankamai 
švaraus, kambario temperatūros vandens. 

• Pripilkite į buteliuko šildytuvą vandens iki pieno lygio. Jei šildomo 
pieno tūris didelis, įpilkite tiek, kad neapsemtas liktų maždaug 1 cm 
iki buteliuko šildytuvo viršaus. Buteliuko šildytuvas yra paruoštas vėl 
naudoti.

Problema Pienas per karštas.
Priežastis • Gali būti, kad pasirinkote netinkamą nustatymą arba naudojate pieno 

maišelį.
• Gali būti, kad į buteliuko šildytuvą įpylėte per daug vandens.

Sprendimas • Pasirinkite pieno tūrio nustatymą pagal pieno tūrį, o ne buteliuko dydį.
• Jei naudojate pieno maišelį, pasirinkite šilumos palaikymo / atšildymo 

nustatymą.
• Pripilkite į buteliuko šildytuvą vandens iki pieno lygio. Jei šildomo 

pieno tūris didelis, įpilkite tiek, kad neapsemtas liktų maždaug 1 cm 
iki buteliuko šildytuvo viršaus. Buteliuko šildytuvas yra paruoštas vėl 
naudoti.
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Problema Pienas vis dar šaltas.
Priežastis • Gali būti, kad pasirinkote neteisingą nustatymą, naudojate silikoninį 

buteliuką arba į buteliuko šildytuvą pripylėte šilto vandens.
• Gali būti, kad į buteliuko šildytuvą įpylėte nepakankamai vandens.
• Gali būti, kad buteliuką įdėjote į buteliuko šildytuvą po to, kai įjungėte 

buteliuko šildytuvą.
Sprendimas • Įdėkite buteliuką į buteliuko šildytuvą. Pripilkite į buteliuko šildytuvą 

švaraus, kambario temperatūros vandens. Pripilkite į buteliuko šildytuvą 
vandens iki pieno lygio. Jei šildomo pieno tūris didelis, įpilkite tiek, kad 
neapsemtas liktų maždaug 1cm iki buteliuko šildytuvo viršaus. Pasirinkite 
pieno tūrio nustatymą pagal pieno tūrį, o ne buteliuko dydį. Paspauskite 
mygtuką, kad įjungtumėte šildymą.

• Jei naudojate silikoninį buteliuką, pasirinkite pieno tūrio nustatymą 
pagal pieno tūrį. Kai šviečia visas eigos indikatorius, palaukite 3–4 min., 
kol pienas sušils.

• Nenaudokite šilto vandens.

Problema Įjungus buteliuko šildytuvą, visas eigos indikatorius šviečia, bet nemirksi.
Priežastis • Buteliuko šildytuvas vis dar per karštas kitam buteliukui šildyti. Jūs ką tik 

baigėte šildyti buteliuką. Išjunkite ir leiskite jam atvėsti.  
Sprendimas • Norėdami pagreitinti, įpilkite į buteliuko šildytuvą švaraus, šalto vandens. 

Įjungus buteliuko šildytuvą, eigos indikatorius palaipsniui pradeda šviesti 
visas, nurodydamas, kad prietaisas vėl šyla. 

Problema Visas eigos indikatorius mirksi, kai šildomas kūdikio maistas.
Priežastis • Dėl to, kad kūdikių maisto konsistencija yra labai įvairi, prietaisas negali 

tiksliai nustatyti, kiek laiko reikia šildyti kūdikio maistą.   
Sprendimas • Pamaišykite kūdikio maistą stikliniam indui ar indeliui esant buteliuko 

šildytuve. Kad rezultatas būtų optimalus, patikrinkite temperatūrą, kol jis 
šyla.

Problema Kiekvieną kartą šildau tą patį pieno kiekį, tačiau pieno šildymo trukmė 
skiriasi.

Priežastis • Pieno šildymo trukmė priklauso nuo pirminės pieno ir vandens 
temperatūros.

• Jei pienas buvo šaldomas ir jis yra šaltas, pienas bus šildomas ilgiau.
• Jei vanduo buteliuko šildytuvo viduje yra šiltas arba karštas, pieno 

šildymas užtruks ilgiau. Jutiklis reguliuoja šildymo programą, kad pienas 
neperkaistų.  

Sprendimas • Norėdami užtikrinti pastovią šildymo trukmę, įsitikinkite, kad buteliuko 
šildytuve yra pakankamai šviežio kambario temperatūros vandens. 
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