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Vigtigt
Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem
den til eventuelt senere brug.

Fare
- Ledning, stik eller apparat må aldrig nedsænkes i vand eller
andre væsker.
Advarsel
- Apparatet må kun anvendes indendørs.
- Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af et bord. Opbevar
overskydende ledning i bunden af flaskevarmeren.
- Sørg for, at netledningen ikke kommer i berøring med varme
flader.
- Apparatet må kun sluttes til en stikkontakt med
jordforbindelse. Sørg altid for, at stikket er sat korrekt i
stikkontakten.
- Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding,
der er angivet på bunden af apparatet, svarer til den lokale
spænding på ledningsnettet.
- Hvis du skal bruge en forlængerledning, skal du sørge for, at
det er en forlængerledning med jordforbindelse og på mindst
13 ampere.
- Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller selve
apparatet er beskadiget. Hvis netledningen er beskadiget, skal
den udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted
eller af personer med tilsvarende kvalifikationer for at undgå
fare.
- Placér ikke apparatet på eller i nærheden af et varmt gasblus
eller en elkoger eller i en varm ovn.
- Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og
viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og
forstår de medfølgende risici.
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Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover, hvis de
er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de
medfølgende risici. Rengøring og vedligeholdelse må ikke
foretages af børn, medmindre de er over 8 år gamle og under
opsyn. Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af
børn under 8 år.
Børn må ikke lege med apparatet.
Undgå at spilde vand på strømstikket.
Brug kun apparatet som beskrevet i brugervejledningen for
derved at undgå personskade på grund af forkert brug.
Undlad at forvarme apparatet.
Placer altid en fuldt samlet flaske med låg i flaskevarmeren, før
du tilføjer vand.
Sørg for at tilføje vand, før du tænder for flaskevarmeren.
Varmt vand kan forårsage alvorlige forbrændinger. Vær
forsigtig, når flaskevarmeren indeholder varmt vand.
Ydersiden kan blive varm under brug og udsættes for
spildvarme efter brug.
Flyt ikke apparatet, hvis det indeholder varmt vand.
Når maden eller mælken har nået den ønskede temperatur,
skal du fjerne flasken eller beholderen fra flaskevarmeren.
Hvis du efterlader mad eller mælk i flaskevarmeren, stiger
temperaturen på maden eller mælken.

Forsigtig
- Dette apparat er beregnet til brug i hjemmet og andre
lignende steder; såsom gårde, bed and breakfast-steder,
personalekøkkener i butikker, på kontorer og på andre
arbejdspladser. Det kan også benyttes af gæster på hoteller og
moteller.
- Maden bør ikke opvarmes for længe.
- Kontroller altid madens temperatur, før du begynder at made
dit barn Vend forsigtigt flasken, og kontrollér ved at dryppe et
par dråber på indersiden af dit håndled. (Følg instruktionerne i
afsnittet "Giv barnet mælk".)
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Tag stikket ud af apparatet, når det ikke er i brug.
Varmelegemets overflade kan være varm efter brug.
Lad apparatet køle af, før du stiller den væk.
Følg afkalkningsinstruktionerne for at undgå uoprettelig
skade.
Forsøg ikke selv at åbne eller reparere flaskevarmeren.
Kontakt dit lokale Philips Kundecenter (se
www.philips.com/support).

Du kan finde produktionsdatokoden YYWW i rummet til ledningsopbevaring i bunden af
flaskevarmeren.

Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående
eksponering for elektromagnetiske felter.

Indledning
Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips Avent! Hvis du vil have fuldt udbytte af den
support, som Philips Avent tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/
welcome.
Med denne flaskevarmer kan du på sikker vis varme og optø mælk i Philips Avent og andre
af de mest almindelige sutteflasker og babymad i beholdere.
Flaskevarmeren er designet til at opvarme mælk på en skånsom måde. Derfor vil vandet
i flaskevarmeren aldrig nå kogepunktet. Hver varmeindstilling er programmeret til at
opvarme forskellige mælkemængder. For at opnå bedre ydeevne skal du gøre følgende:
1. Placer flasken i flaskevarmeren.
2. Fyld med frisk drikkevand ved stuetemperatur op til niveauet for mælk.
3. Vælg mælkemængden, og tryk på on/off-knappen.
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Generel beskrivelse
Produktoversigt

A
F

B

E

D

C

A

Flaskevarmer

D

Indstillingen Hold varm/optøning

B

Statusindikator

E

Indstilling af mælkemængde

C

Indstilling til opvarmning af babymad

F

Afbryderknap
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Forklaring af indstillinger

Mælkemængde

Opvarmning af babymad

Hold varm/optøning

• Vælg denne indstilling for at opvarme mælken til
stue- eller køleskabstemperatur.
• Vælg den mælkemængde, du vil varme. Du kan
indstille fra 30 ml op til 330 ml.
Flaskevarmeren opvarmer mælken til den
ønskede temperatur. Mælken er klar, når hele
statusindikatoren lyser. Hvis du ønsker varmere mælk,
skal du lade flasken blive i flaskevarmeren, indtil den
når den ønskede temperatur. Tag flasken ud, og
kontroller mælkens temperatur, før du giver den til dit
barn. Du kan også holde flasken varm i apparatet. Det
slukker automatisk efter ca. 60 minutter.
• Kontrollér mælkens temperatur ved at dryppe et
par dråber på indersiden af dit håndled. Mælken
føles måske kølig for dig, men den vil være meget
behagelig for en nyfødt baby. Undersøgelser tyder
på, at de fleste babyer accepterer mælk, der er
køligere end kropstemperaturen.
• Vælg denne indstilling for at opvarme babymad.
• For at opnå det bedste resultat skal du røre rundt i
babymaden under opvarmningen.
• Den indbyggede sensor justerer varmemønsteret for
hold varm eller optøning.
• Hvis mælken/babymaden er varm, opvarmes den
gradvist og holdes på den rigtige temperatur.
• Hvis mælken er frossen, optøs den til væsketilstand
og varmes derefter op til den rigtige temperatur. Du
kan optø fra 30 ml til 180 ml mælk.
• Hvis babymaden er frossen, optøs den. Derefter
skal du slukke flaskevarmeren og bruge
babymadindstilling for at varme babymaden op.
• Vælg denne indstilling for at opvarme mælkeposen.
Mælkeposens materiale overfører varmen meget
hurtigt.

Når hele statusindikatoren lyser, men ikke blinker, er mælken klar. Mad dit barn, når mælken
er varmet op. Opvarm ikke mælken igen, når den er kølet af, da der kan udvikles bakterier.
For babymad er det på grund af variationer i babymadens konsistens ikke muligt for
flaskevarmeren at registrere præcist, hvor længe babymaden skal opvarmes. Når hele
statusindikatoren er tændt, men ikke blinker, skal du beholde babymaden i apparatet
for at opvarme det yderligere. Rør rundt i babymaden, mens glasset eller beholderen er
i flaskevarmeren. Det bedste resultat opnås ved at kontrollere temperaturen, mens den
varmer op.
-7-

Opvarm mælk

1

Placer flasken i flaskevarmeren. Fyld med drikkevand til det ønskede niveau for
mængden af mælk. Hvis du har en stor mængde mælk, f.eks. 210 ml, skal du fylde
med vand til ca. 1 cm under toppen af flaskevarmeren.

1 cm

2

Vælg den ønskede indstilling ud fra mængden af mælk, og tryk på tænd/slukknappen for at tænde.

7oz
210ml

7
210

3

Statusindikatoren blinker gradvist for at vise mælkens opvarmningsforløb.

4

Når hele statusindikatoren lyser konstant, er mælken klar, og flaskevarmeren
skifter automatisk til Hold varm-tilstand.

5

Flaskevarmeren slukkes automatisk efter ca. 60 minutter, inkl. opvarmningstid.
Statusindikatoren slukkes.

60 min
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Tip
• Hvis du vil have mælken varmere, skal du lade flasken blive i flaskevarmeren, indtil den når den
ønskede temperatur, efter hele statusindikatoren lyser op.
• Hvis du bruger en silikoneflaske, tager det længere tid at opvarme mælken. Opbevar den i
flaskevarmeren i 3-4 minutter, efter at hele statusindikatoren lyser op.

Anbefalet indstilling for forskellige beholdere
Beholder

Anbefalet indstilling

Plastik

Indstilling af mælkemængde

Glas

Indstilling af mælkemængde

Silikone

Indstilling af mælkemængde + 3-4 minutter

Mælkepose

Indstillingen Hold varm/optøning

Bemærk
• Den tid, det tager at varme mælk, afhænger af mængden, den oprindelige temperatur på mælk
og vand og mælkeflasketypen.
• Hvis du vil ændre indstillingen, efter at du har tændt for flaskevarmeren, skal du først slukke for
den. Skift indstilling, og tænd den igen. Hvis du ændrer indstillingen, efter at flaskevarmeren
allerede har været tændt i 20 sekunder eller mere, skifter den automatisk til hold varmfunktionen.

Giv barnet mælk
Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for apparatet og tage mælkeflasken ud.

Bemærk
• Hvis du bruger en lille mælkeflaske, f.eks. en mælkeflaske på 60 ml, skal du passe på ikke at
brænde dig på det varme vand, når du tager flasken ud.
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Kontroller altid mælkens temperatur, før du giver den til dit barn. Vend forsigtigt flasken,
og kontrollér ved at dryppe et par dråber på indersiden af dit håndled.

Efter hver brug skal du tage flaskevarmeren ud af stikkontakten og lade den køle af. Fjern
vand fra flaskevarmeren af hensyn til hygiejnen.

Sådan bruges flaskevarmeren med det samme igen til en anden
flaske
Hvis du vil opvarme endnu en flaske, skal du lade flaskevarmeren køle af. For at gøre det
hurtigere kan du genopfylde flaskevarmeren med koldt drikkevand.
Når du tænder for flaskevarmeren, blinker statusindikatoren gradvist for at indikere, at den
varmer op igen.
Bemærk
• Hvis statusindikatoren er tændt, men ikke blinker, er flaskevarmeren stadig for varm til at opvarme
endnu en flaske. Sluk for flaskevarmeren, og lad den køle af.
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Pose til varm mælk
Se instruktionerne på din mælkepose, og sørg for, at den kan opvarmes i en flaskevarmer.
1 Placer mælkeposen i flaskevarmeren. Fyld med drikkevand til det ønskede niveau
for mængden af mælk. Hvis du har en stor mængde mælk, skal du fylde med
vand til ca. 1 cm under toppen af flaskevarmeren.

2

Vælg indstillingen Hold varm/optøning, og tryk på tænd/sluk-knappen for at
tænde. Materialet i mælkeposen overfører varmen meget hurtigt, så det er bedst
at bruge denne indstilling.

3

Statusindikatoren blinker for at vise, at opvarmningsprocessen er i gang.

4

Når hele statusindikatoren lyser konstant, er mælken klar, og flaskevarmeren
skifter automatisk til Hold varm-tilstand.
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5

Flaskevarmeren slukkes automatisk efter ca. 60 minutter, inkl. opvarmningstid.
Statusindikatoren slukkes.

60 min

Opvarmning af babymad

1

Placer beholderen med babymad i flaskevarmeren. Fyld med drikkevand til det er
på niveau med babymaden. Hvis du har en stor mængde babymad, f.eks. 210 ml,
skal du fylde med vand til ca. 1 cm under toppen af flaskevarmeren.

1 cm

2

Vælg indstillingen for opvarmning af babymad, og tryk på tænd/sluk-knappen
for at tænde.

3

Statusindikatoren blinker for at vise, at opvarmningsprocessen er i gang.
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4

På grund af variationer i babymadens konsistens er det ikke muligt for
flaskevarmeren at registrere præcist, hvor længe babymaden skal opvarmes.
Rør rundt i babymaden, mens glasset eller beholderen er i flaskevarmeren. Det
bedste resultat opnås ved at kontrollere temperaturen, mens den varmer op.
» Pas på ikke at brænde fingrene, når du holder beholderen eller glasset under
omrøring.

Bemærk
• Når hele statusindikatoren lyser kontinuerligt, skal du beholde babymaden i apparatet for at
opvarme det yderligere. Rør rundt i babymaden, og kontrollér temperaturen.

5

Flaskevarmeren slukkes automatisk efter ca. 60 minutter, inkl. opvarmningstid.
Statusindikatoren slukkes.

60 min
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Giv barnet mad
Tryk på tænd/sluk-knappen for at slukke for apparatet og tage beholderen eller glasset
med babymad ud.

Kontroller altid babymadens temperatur, inden du giver den til dit barn. Rør forsigtigt
rundt i babymaden i beholderen eller glasset, og smag på den for at sikre, at den ikke
er for varm.

Sådan bruges flaskevarmeren med det samme igen til en anden
beholder med babymad
Følg de samme trin som angivet i afsnittet "Opvarm mælk"

Hold mælken varm
Med denne indstilling justerer den indbyggede sensor varmemønsteret for hold varm eller
optøning. Hvis du hælder varm mælk i, opvarmes den gradvist og holdes på den rigtige
temperatur.
1 Placer flasken i flaskevarmeren. Fyld med drikkevand til det ønskede niveau for
mængden af mælk. Hvis du har en stor mængde mælk, skal du fylde med vand til
ca. 1 cm under toppen af flaskevarmeren.

1 cm
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2

Vælg indstillingen Hold varm/optøning, og tryk på tænd/sluk-knappen for at
tænde.

3

Statusindikatoren blinker for at vise, at mælken opvarmes.

4

Når hele statusindikatoren lyser konstant, er mælken klar til brug, og
flaskevarmeren holder mælken på denne temperatur.

5

Flaskevarmeren slukkes automatisk efter ca. 60 minutter, inkl. opvarmningstid.
Statusindikatoren slukkes.

60 min

Bemærk
• Varigheden kan være længere eller kortere afhængigt af mængden af mælk og
starttemperaturen.
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Optøning af mælk
Med denne indstilling justerer den indbyggede sensor varmemønsteret for hold varm eller
optøning. Hvis du hælder frossen mælk i, optør flaskevarmeren mælken til flydende tilstand
og varmer den op til den rigtige temperatur. Du kan optø fra 30 ml til 180 ml mælk.
1 Placer flasken i flaskevarmeren. Fyld med drikkevand til det ønskede niveau for
mængden af mælk. Hvis du har en stor mængde mælk, skal du fylde med vand til
ca. 1 cm under toppen af flaskevarmeren.

1 cm

2

Vælg indstillingen Hold varm/optøning, og tryk på tænd/sluk-knappen for at
tænde.

3

Statusindikatoren blinker for at vise, at mælken optøs og varmes op.

4

På grund af variationer i den frosne mælks konsistens er det ikke muligt
for apparatet at registrere, præcist hvor længe den skal opvarmes. Når hele
statusindikatoren lyser fast, skal du beholde mælken i apparatet for at opvarme
det yderligere.
Bemærk

• Det tager f.eks. 45 minutter at optø og opvarme en flaske med 60 ml frossen mælk. Optøning og
opvarmning kan tage længere eller kortere tid afhængigt af mængden af mælk og materialet
beholderen er fremstillet af.
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5

Flaskevarmeren slukkes automatisk efter ca. 60 minutter, inkl. optønings- og
opvarmningstid. Statusindikatoren slukkes.

60 min

Optøning af babymad
Med denne indstilling justerer den indbyggede sensor varmemønsteret for hold varm eller
optøning. Hvis du putter frossen babymad i, optøer flaskevarmeren babymaden. Derefter
skal du slukke flaskevarmeren og bruge babymadindstilling for at varme op til den korrekte
temperatur.
1 Placer beholderen med babymad i flaskevarmeren. Fyld med drikkevand til det er
på niveau med babymaden. Hvis du har en stor mængde babymad, skal du fylde
med vand til ca. 1 cm under toppen af flaskevarmeren.

1 cm

2

Vælg indstillingen Hold varm/optøning, og tryk på tænd/sluk-knappen for at
tænde.

3
4

Statusindikatoren blinker for at vise, at babymaden tøes op.

På grund af variationer i den frosne babymads konsistens er det ikke muligt for
apparatet at registrere, præcist hvor længe den skal tøes op. Rør babymaden, når
den er i gang med at tø op.
Pas på ikke at brænde fingrene, når du holder beholderen eller glasset under
omrøring.
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Bemærk
• Det vil f.eks. tage 60 minutter at tø et glas på 180 ml frossen babymad op. Optøningen kan
tage længere eller kortere tid afhængigt af mængden af babymad og materialet, beholderen er
fremstillet af.

5

Flaskevarmeren slukkes automatisk efter ca. 60 minutter. Statusindikatoren
slukkes.

60 min

6

Derefter skal du vælge indstillingen for babymad og trykke på tænd/
slukknappen for at opvarme babymaden.

Bemærk
• Sørg for, at flaskevarmeren er slukket, før du drejer knappen til indstillingen for babymad. Ellers
kan indstillingen for babymad ikke indstilles.

7

Statusindikatoren blinker for at vise, at babymaden opvarmes.

- 18 -

8

På grund af variationer i babymadens konsistens er det ikke muligt for apparatet
at registrere, præcist hvor længe den skal opvarmes. Rør rundt i babymaden,
mens den opvarmes. Det bedste resultat opnås ved at kontrollere temperaturen,
mens den varmer op.
Pas på ikke at brænde fingrene, når du holder beholderen eller glasset under
omrøring.

9

Flaskevarmeren slukkes automatisk efter ca. 60 minutter, inkl. opvarmningstid.
Statusindikatoren slukkes.

Rengøring og afkalkning
Rengøring

1
2

Tag stikket ud af stikkontakten, og lad flaskevarmeren køle af.

Hæld vandet ud til siden i stedet for fremad eller bagud, så der ikke løber vand
ud på drejehåndtaget eller stikket.
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3

Tør efter med en fugtig klud.
» Brug aldrig skrappe, anti-bakterielle rengøringsmidler, kemiske
opløsningsmidler eller skarpe værktøjer til rengøring af flaskevarmeren.

Bemærk
• Hvis du har benyttet flaskevarmeren til opvarmning af babymad, skal du sikre, at der ikke er løbet
babymad ud i bunden af flaskevarmeren.

Afkalkning
Det anbefales at afkalke flaskevarmeren hver fjerde uge for at sikre, at den fungerer
effektivt.
Afkalk ved at blande 60 ml hvid eddike med 120 ml koldt vand. Tænd for flaskevarmeren,
og vælg indstillingen for opvarmning af mælk til indhold under 180 ml, og lad den køre i
10 minutter. Lad opløsningen stå i flaskevarmeren, indtil al kalken er opløst.

180 ml
6 oz

10 min

Bemærk
• Du kan også bruge afkalkningsmiddel, der er baseret på citronsyre.
• Brug ikke andre former for afkalkningsmiddel.

Tøm flaskevarmeren, og skyl den grundigt indvendigt. Hvis du stadig kan se spor af kalk,
skal du gentage afkalkningsproceduren.
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Genbrug
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU).
Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter.
Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og
menneskers helbred.

Garanti og service
Hvis du har brug for oplysninger, eller hvis du oplever problemer, kan du besøge Philips'
websted på www. philips.  com/avent eller kontakte dit lokale Philips Kundecenter (se
vedlagte brochure om garantier verden over for at få yderligere oplysninger). Hvis der ikke
findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Fejlfinding
I dette kapitel beskrives de mest almindelige problemer, der kan opstå med dit apparat.
Hvis du ikke kan løse problemet ud fra nedenstående oplysninger, skal du kontakte
kundecentret i dit land.
Problem
Årsag
Løsning

Problem
Årsag
Løsning

Når flaskevarmeren er tændt, blinker hele statusindikatoren hurtigt og
slukker.
• Vandtemperaturen i flaskevarmeren er for varm eller for kold.
• Beskyttelsesfunktionen mod tørkogning er aktiveret.
• Sluk og tag stikket ud. Lad flaskevarmeren køle af i et par minutter. Fyld
den med drikkevand med stuetemperatur.
• Flaskevarmeren slukker automatisk, hvis den er tændt, og der ikke er vand
eller nok vand i den. Sluk og tag stikket ud. Lad den køle af først. Sørg for
at fylde den med tilstrækkeligt drikkevand med stuetemperatur.
• Fyld vand i flaskevarmeren op til niveauet for mælk. Hvis der skal opvarmes
en stor mængde mælk, skal du fylde med vand til ca. 1 cm under toppen
af flaskevarmeren. Flaskevarmeren er klar til brug igen.
Mælken er for varm.
• Du har muligvis valgt en forkert indstilling eller bruger en mælkepose.
• Du har muligvis fyldt for meget vand i flaskevarmeren.
• Vælg indstillingen for mængden af mælk baseret på mængden af mælk,
ikke flaskens størrelse.
• Hvis du bruger en mælkepose, skal du vælge indstillingen Hold varm/
optøning.
• Fyld vand i flaskevarmeren op til niveauet for mælk. Hvis der skal opvarmes
en stor mængde mælk, skal du fylde med vand til ca. 1 cm under toppen
af flaskevarmeren. Flaskevarmeren er klar til brug igen.
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Problem
Årsag

Løsning

Problem
Årsag
Løsning
Problem
Årsag
Løsning
Problem
Årsag

Løsning

Mælken er stadig kold.
• Du har muligvis valgt en forkert indstilling, bruger en silikoneflaske eller
har fyldt flaskevarmeren med varmt vand.
• Du har muligvis ikke fyldt nok vand i flaskevarmeren.
• Du har muligvis placeret flasken i flaskevarmeren, efter at du har tændt
flaskevarmeren.

• Placer flasken i flaskevarmeren. Fyld flaskevarmeren med drikkevand ved
stuetemperatur. Fyld vand i flaskevarmeren op til niveauet for mælk. Hvis
der skal opvarmes en stor mængde mælk, skal du fylde med vand til ca.
1 cm under toppen af flaskevarmeren. Vælg indstillingen for mængden
af mælk baseret på mængden af mælk, ikke flaskens størrelse. Tryk på
knappen for at starte opvarmningen.
• Hvis du bruger en silikoneflaske, skal du vælge indstillingen for mængden
af mælk baseret på mængden af mælk. Når hele statusindikatoren er
tændt, skal du vente i 3-4 minutter, indtil mælken er varm.
• Brug ikke varmt vand.
Når flaskevarmeren er tændt, lyser hele statusindikatoren, men den blinker
ikke.
• Flaskevarmeren er stadig for varm til at opvarme endnu en flaske. Du er
måske lige blevet færdig med at opvarme en flaske. Sluk, og lad den køle
af.
• For at gøre det hurtigere kan du genopfylde flaskevarmeren med koldt
drikkevand. Når du tænder for flaskevarmeren, fyldes statusindikatoren
gradvist op for at angive, at apparatet varmer op igen.

Hele statusindikatoren blinker, når du opvarmer babymad.
• På grund af variationer i babymadens konsistens er det ikke muligt
for flaskevarmeren at registrere præcist, hvor længe babymaden skal
opvarmes.
• Rør rundt i babymaden, mens glasset eller beholderen er i flaskevarmeren.
Det bedste resultat opnås ved at kontrollere temperaturen, mens den
varmer op.

Jeg varmer den samme mængde mælk hver gang, men den tid, det tager at
varme mælk, er forskellig.
• Den tid, det tager at varme mælk, afhænger af den oprindelige
temperatur på mælk og vand.
• Hvis mælken har været i køleskabet og er kold fra starten, vil det tage
længere tid at varme mælken.
• Hvis vandet inde i flaskevarmeren er lunkent eller varmt, tager det længere
tid at varme mælken. Sensoren justerer varmemønsteret for at undgå
overophedning af mælk.
• For at sikre en ensartet opvarmningstid skal du sørge for, at flaskevarmeren
er fyldt med nok frisk vand ved stuetemperatur.
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