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هام

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز واحتفظ به للرجوع إليه مستقباًل. 

خطر
ال تغمري السلك أو القابس أو الجهاز نفسه بالمياه أو بأي سائل آخر على - 

اإلطالق.

تحذير
ال تستخدمي هذا الجهاز إال في األماكن الداخلية.- 
احرصي على عدم تدّلي سلك الطاقة عن حافة الطاولة أو سطح العمل. - 

خّزني الجزء اإلضافي من السلك في قاعدة جهاز تسخين الرّضاعات.
أبقي كبل الطاقة بعيدًا عن األسطح الساخنة.- 
ال تقومي بتوصيل الجهاز إال بمأخذ حائط مؤّرض. احرصي دائًما على - 

إدخال المقبس في مأخذ الطاقة في الحائط بطريقة صحيحة.
قبل توصيل الجهاز، تحققي من أن الفولتية المشار إليها في أسفل - 

الجهاز تتوافق مع الفولتية المحلية.
إذا كنت بحاجة الستخدام سلك تمديد، فاحرصي على أن يكون سلك - 

تمديد مؤّرض بتصنيف 13 أمبير على األقل.
ال تستخدمي الجهاز إذا كان القابس أو سلك الطاقة أو الجهاز بحد ذاته - 

تالًفا. إذا كان سلك الطاقة تالًفا، فيجب استبداله من قبل Philips أو 
مركز خدمة معتمد من Philips أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر. 

ال تضعي الجهاز على جهاز طهو ساخن يعمل بالغاز أو على الكهرباء أو - 
بالقرب منه، أو في فرن ساخن.

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل األشخاص الذين يعانون نقًصا في - 
القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو أولئك الذين تنقصهم الخبرة 
أو المعرفة، في حال تم اإلشراف عليهم أو إعطاؤهم إرشادات تتعلق 
باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا كانوا يفهمون المخاطر المرتبطة به.

يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل األطفال الذين يبلغون 8 سنوات - 
من العمر وما فوق في حال تم اإلشراف عليهم أو إعطاؤهم إرشادات 

تتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وإذا كانوا يفهمون المخاطر المرتبطة 
به. ال يجب أن يتوّلى األطفال أعمال التنظيف أو الصيانة ما لم يكونوا 
تحت المراقبة وفوق سن الثامنة. أبِق الجهاز وسلكه بعيًدا عن متناول 

األطفال دون عمر 8 سنوات.
ُيمنع األطفال من اللعب بالجهاز.- 
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ال تسكبي المياه على قابس الطاقة.- 
ال تستخدمي الجهاز إال بالطريقة المبّينة في دليل المستخدم لتفادي - 

وقوع أي إصابات سببها إساءة االستخدام.
ال تحّمي الجهاز مسبًقا.- 
َضعي دائًما الرّضاعة المجّمعة بالكامل مع الغطاء في جهاز تسخين - 

الرّضاعات قبل إضافة المياه.
احرصي على إضافة المياه قبل تشغيل جهاز تسخين الرّضاعات.- 
قد تتسبب المياه الساخنة بحروق خطيرة. توّخي الحذر عندما يكون داخل - 

جهاز تسخين الرّضاعات مياه ساخنة.
قد تصبح أسطح الجهاز التي يمكن الوصول إليها ساخنة أثناء االستخدام - 

وُيمكن أن تبقى ساخنة حتى بعد االستخدام.
ال تحّركي الجهاز إذا كان يحتوي على مياه ساخنة.- 
عندما يبلغ الطعام أو الحليب درجة الحرارة المطلوبة، قومي بإزالة  	

الرّضاعة أو الحاوية من جهاز تسخين الرّضاعات. إذا تركت الطعام أو 
الحليب في جهاز تسخين الرّضاعات، فستزداد درجة حرارة الطعام أو 

الحليب.

تنبيه
هذا الجهاز مخصص لالستخدام في المنزل ولالستخدامات المشابهة - 

مثل المزارع واألماكن المخصصة للمبيت والفطور ومطابخ الموظفين 
في المتاجر والمكاتب وأماكن العمل األخرى، ومن قبل النزالء في 

الفنادق والموتيالت واألماكن السكنية األخرى.
يجب عدم تسخين الطعام لفترة طويلة جًدا.- 
تحققي دائًما من درجة حرارة الطعام قبل تقديمه لطفلك. أقلبي - 

الرّضاعة بلطف ثم تحققي من درجة حرارة الحليب عن طريق رش بضع 
القطرات على الجهة الداخلية من معصمك. )اتبعي التعليمات المذكورة 

في قسم "تقديم الحليب لطفلك".(
افصلي الجهاز عن مصدر الطاقة لدى عدم استخدامه.- 
إن سطح أداة التسخين عرضة لحرارة متبقية بعد االستخدام.- 
اتركي الجهاز ليبرد قبل تنظيفه. - 
اتبعي التعليمات حول إزالة الترسبات الكلسية لتفادي إلحاق ضرر ال - 

يمكن إصالحه.
ال تحاولي فتح الجهاز أو إصالحه بنفسك. اتصلي بمركز خدمة المستهلك - 

 �)www.philips.com/support في بلدك )راجعي Philips من
يتوفر رمز تاريخ اإلنتاج YYWW في داخل حجرة تخزين السلك في قاعدة جهاز تسخين الرّضاعات.
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)EMF( المجاالت الكهرومغناطيسية
يتوافق جهاز Philips هذا مع كل المعايير واألنظمة المطبقة المتعّلقة بالتعّرض للحقول 

الكهرومغناطيسية.

مقدمة

تهانينا على شرائك المنتج، ومرحبًا بك في Philips Avent! لالستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه 
�www.philips.com/welcome سّجل منتجك على ،Philips Avent

بفضل جهاز تسخين الرّضاعات هذا، أصبح بإمكانك تسخين الحليب في رّضاعات Philips Avent ورّضاعات 
أخرى من العالمات التجارية األكثر شيوًعا، فضاًل عن طعام األطفال الموجود في الحاويات، وإزالة الجليد 

عنهما بأمان. 
تم تصميم جهاز تسخين الرّضاعات هذا لتسخين الحليب بطريقة لطيفة. بالتالي، لن تصل المياه الموجودة 

في جهاز تسخين الرّضاعات إلى درجة الغليان. تمت برمجة كل إعداد تسخين لتسخين كميات مختلفة من 
الحليب. لالستمتاع بأداء أفضل، يجب الحرص على:

1. وضع الرّضاعة في جهاز تسخين الرّضاعات.
2. ملء الجهاز بمياه عذبة بدرجة حرارة الغرفة وصواًل إلى مستوى الحليب

3. تحديد كمية الحليب والضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.
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وصف عام

نظرة عامة حول المنتج

A

B

CD

F

E

Aجهاز تسخين الرّضاعاتDإعداد الحفاظ على السخونة/إزالة الجليد

Bمؤشر التقّدمEإعداد كمية الحليب

Cإعداد تسخين طعام األطفالFزر التشغيل/إيقاف التشغيل
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توضيح اإلعدادات

كمية الحليب

حددي هذا اإلعداد لتسخين الحليب الذي يكون بدرجة حرارة 	 
الغرفة أو درجة حرارة البراد.

حددي كمية الحليب التي تريدين تسخينها. يمكنك التعيين 	 
 ابتداًء من 30 مل / 1 أونصة حتى 330 مل / 11 أونصة. 

سيقوم جهاز تسخين الرّضاعات بتسخين الحليب إلى درجة 
الحرارة المطلوبة. يصبح الحليب جاهًزا لإلطعام عندما 

يضيء مؤشر التقّدم بالكامل. إذا أردت استخدام جهاز 
تسخين الحليب، أبقي الرّضاعة في الجهاز إلى أن تبلغ 
درجة الحرارة المطلوبة. أخرجي الرّضاعة وتفقّدي درجة 

حرارة الحليب قبل إطعام طفلك. يمكنك أيًضا الحفاظ على 
الرّضاعة ساخنة في الجهاز، وسيتوقف عن التشغيل تلقائًيا 

بعد مرور 60 دقيقة تقريًبا.
تحققي من درجة حرارة الحليب من خالل رّش بضع قطرات 	 

على الجهة الداخلية من معصمك. قد يبدو لك الحليب 
بارًدا، ولكن بالنسبة إلى مولود جديد سيكون مناسًبا جًدا. 
تشير األبحاث إلى أن معظم األطفال سيتقّبلون الحليب 

الذي يكون أبرد من درجة حرارة الجسم.

تسخين طعام األطفال

حددي هذا اإلعداد لتسخين طعام األطفال.	 
للحصول على أفضل النتائج، حّركي طعام الطفل أثناء 	 

تسخينه.

الحفاظ على السخونة / إزالة الجليد

يضبط المستشعر المضّمن نمط التسخين لميزة الحفاظ 	 
على السخونة أو إذابة الجليد.

إذا كان الحليب/ طعام األطفال دافًئا، فسيتم تسخينه 	 
تدريجًيا والحفاظ على درجة الحرارة المناسبة له.

إذا كان الحليب مثّلًجا، فستتم إذابة الجليد عنه ليصبح سائاًل 	 
ثم سيتم تسخينه إلى درجة الحرارة المناسبة. يمكنك إذابة 

الجليد عن الحليب ابتداًء من 30 مل/أونصة واحدة ولغاية 
180 مل/6 أونصات.

إذا كان طعام الطفل مثّلًجا، فستتم إذابة الجليد عنه. بعد 	 
ذلك، أوقفي تشغيل جهاز تسخين الرّضاعات وبّدلي إلى 

إعداد طعام الطفل لتسخين طعام الطفل.
حددي هذا اإلعداد لتسخين كيس الحليب. تقوم مادة كيس 	 

الحليب بتوصيل الحرارة بسرعة عالية.

عندما ُيضيء مؤشر التقّدم بالكامل لكن بدون وميض، فهذا يعني أن الحليب أصبح جاهًزا للتقديم. 
قّدمي الحليب لطفلك عندما يكون ساخًنا. ال ُتعيدي تسخين الحليب بعد أن يبرد، فقد تكون البكتيريا بدأت 

باالنتشار فيه.
نظًرا إلى االختالفات في قوام طعام األطفال، ال يستطيع الجهاز اكتشاف الوقت الذي يحتاج إليه طعام 

األطفال بالضبط ليصبح ساخًنا. عندما ُيضيء مؤشر التقّدم بالكامل لكن بدون وميض، اتركي طعام 
الطفل في الجهاز لتسخينه لوقت إضافي. حّركي طعام الطفل بعد وضع الوعاء أو الحاوية في جهاز 

تسخين الرّضاعات. للحصول على أفضل النتائج، تحققي من درجة حرارة الطعام أثناء تسخينه.
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تسخين الحليب
َضعي الرّضاعة في جهاز تسخين الرّضاعات. املئي الجهاز بمياه الشرب إلى حّد مستوى  	

الحليب. في حال تسخين كمية كبيرة من الحليب، على سبيل المثال، 210 مل/ 7 أونصات، 
فامألي جهاز تسخين الرّضاعات بالمياه حتى أقل من سم واحد تقريًبا من أعلى الجهاز.

1 cm

  

حددي اإلعداد المرغوب فيه باالستناد إلى كمية الحليب ثم اضغطي على زر التشغيل / إيقاف  	
التشغيل لتشغيل الجهاز.

  

7
210

7oz
210ml

سيومض مؤشر التقّدم تدريجًيا للداللة على التقّدم في عملية تسخين الحليب. 	

  

عندما ُيضيء مؤشر التقّدم بالكامل وبشكل مستمر، فهذا يعني أن الحليب أصبح جاهًزا  	
للتقديم وسيقوم جهاز تسخين الرّضاعات بالتبديل تلقائًيا إلى وضع الحفاظ على السخونة.

يتوقف جهاز تسخين الرّضاعات عن التشغيل تلقائًيا بعد 60 دقيقة تقريًبا، وذلك مع وقت  	
اإلحماء. ينطفئ بعد ذلك مؤشر التقّدم.

 

60 min
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تلميح

إذا أردت استخدام جهاز تسخين الحليب، أبقي الرّضاعة في الجهاز إلى أن تبلغ درجة الحرارة المطلوبة بعد أن 	 
يضيء مؤشر التقّدم بالكامل.

إذا كنت تستخدمين رّضاعات مصنوعة من السيليكون، فسيتطلب تسخين الحليب وقًتا أطول. اتركيها في جهاز 	 
تسخين الرّضاعات من 3 إلى 4 دقائق بعد أن ُيضيء مؤشر التقّدم بالكامل.

اإلعداد الموصى به لمختلف أنواع الحاويات
هب ىصوملا دادعإلاةيواحلا
إعداد كمية الحليببالستيكية

إعداد كمية الحليبزجاجية
إعداد كمية الحليب + 4-3 دقائقسيليكون

إعداد الحفاظ على السخونة/ إزالة الجليدكيس حليب

مالحظة

يستند وقت تسخين الحليب إلى الكمية، ودرجة حرارة الحليب والمياه األساسية، ونوع رّضاعة الحليب.	 
إذا كنت ترغبين في تغيير اإلعداد، بعد تشغيل جهاز تسخين الرّضاعات، يجب إيقاف تشغيل جهاز تسخين الرّضاعات 	 

أواًل. غّيري اإلعداد وشّغليه من جديد. في حال تغيير اإلعداد بعد تشغيل جهاز تسخين الرّضاعات لمدة 20 ثانية أو 
أكثر، سينتقل إلى وضع الحفاظ على السخونة تلقائًيا.

تقديم الحليب لطفلك
اضغطي على زر التشغيل / إيقاف التشغيل إليقاف تشغيل الجهاز وإخراج رّضاعة الحليب منه.

  

مالحظة

إذا كنت تستخدمين رّضاعة حليب صغيرة، كرّضاعات الحليب سعة 60 مل/أونصَتين، فتوّخي الحذر من المياه 	 
الساخنة عند إخراج الرّضاعة من الجهاز.
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تحققي دائًما من درجة حرارة الحليب قبل تقديمه لطفلك. أقلبي الرّضاعة بلطف ثم تحققي من درجة 
حرارة الحليب عن طريق رش بضع القطرات على الجهة الداخلية من معصمك.

بعد كل استخدام، افصلي جهاز تسخين الرّضاعات عن مصدر الطاقة وَدعيه يبرد. أزيلي المياه من جهاز 
تسخين الرّضاعات ألسباب متعلقة بالنظافة.

إعادة استخدام جهاز تسخين الرّضاعات مباشرًة لتسخين رّضاعة أخرى
إذا أردت تسخين رّضاعة أخرى، فَدعي جهاز تسخين الرّضاعات يبرد. لتسريع عملية التبريد، أعيدي ملء جهاز 

تسخين الرّضاعات بمياه باردة نظيفة.
عند تشغيل جهاز تسخين الرّضاعات، سيومض مؤشر التقّدم تدريجًيا لإلشارة إلى أن الجهاز قد بدأ 

بالتسخين مجدًدا.

مالحظة

إذا كان مؤشر التقّدم ُمضاًء لكنه ال يومض، فهذا يعني أن جهاز تسخين الرّضاعات ال يزال ساخًنا جًدا لتسخين 	 
رّضاعة أخرى. أوقفي تشغيل جهاز تسخين الرّضاعات واتركيه ليبرد.
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تسخين كيس الحليب
تحققي من تعليمات كيس الحليب لديك وتأكدي من أنه قابل للتسخين في جهاز تسخين الرّضاعات.

َضعي كيس الحليب في جهاز تسخين الرّضاعات. املئي الجهاز بمياه الشرب إلى حّد مستوى  	
الحليب. إذا كانت كمية الحليب كبيرة، فاملئي الجهاز بالمياه لحوالى 1 سم تقريًبا ما دون 

مستوى سطح جهاز تسخين الرّضاعات.

  

حددي إعداد الحفاظ على السخونة/إذابة الجليد ثم اضغطي على زر التشغيل/إيقاف التشغيل  	
لتشغيل الجهاز. تقوم مادة كيس الحليب بتوصيل الحرارة بسرعة عالية، لذلك من المستحسن 

استخدام هذا اإلعداد.

  

سيومض مؤشر التقّدم للداللة على بدء عملية التسخين. 	

 

عندما ُيضيء مؤشر التقّدم بالكامل وبشكل مستمر، فهذا يعني أن الحليب أصبح جاهًزا  	
للتقديم وسيقوم جهاز تسخين الرّضاعات بالتبديل تلقائًيا إلى وضع الحفاظ على السخونة.
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يتوقف جهاز تسخين الرّضاعات عن التشغيل تلقائًيا بعد 60 دقيقة تقريًبا، وذلك مع وقت  	
اإلحماء. ينطفئ بعد ذلك مؤشر التقّدم. 

 

60 min

تسخين طعام األطفال
َضعي حاوية طعام األطفال في جهاز تسخين الرّضاعات. املئي الجهاز بمياه الشرب وصواًل  	

إلى مستوى طعام األطفال. في حال تسخين كمية كبيرة من طعام األطفال، على سبيل 
المثال، 210 مل/ 7 أونصات، فامألي جهاز تسخين الرّضاعات بالمياه حتى أقل من سم واحد 

تقريًبا من أعلى الجهاز.

1 cm

  

حددي إعداد تسخين طعام األطفال ثم اضغطي على زر التشغيل / إيقاف التشغيل لتشغيل  	
الجهاز.

  

سيومض مؤشر التقّدم للداللة على بدء عملية التسخين. 	
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نظًرا إلى االختالفات في قوام طعام األطفال، ال يستطيع الجهاز اكتشاف الوقت الذي يحتاج  	
إليه طعام األطفال بالضبط ليصبح ساخًنا. حّركي طعام الطفل بعد وضع الوعاء أو الحاوية 

في جهاز تسخين الرّضاعات. للحصول على أفضل النتائج، تحققي من درجة حرارة الطعام أثناء 
تسخينه.

احرصي على عدم حرق أصابعك خالل حمل الحاوية أو الوعاء لتحريك الطعام. 	

 

مالحظة

عندما ُيضيء مؤشر التقّدم بالكامل وبشكل مستمر، اتركي طعام الطفل في الجهاز لتسخينه لوقت إضافي. 	 
حّركي طعام الطفل وتحققي من درجة حرارته.

يتوقف جهاز تسخين الرّضاعات عن التشغيل تلقائًيا بعد 60 دقيقة تقريًبا، وذلك مع وقت  	
اإلحماء. ينطفئ بعد ذلك مؤشر التقّدم.

 

60 min



- 14 -

تقديم الطعام لطفلك
اضغطي على زر التشغيل / إيقاف التشغيل إليقاف تشغيل الجهاز وإخراج حاوية الطعام أو الوعاء منه.

تحققي دائًما من درجة حرارة الطعام قبل تقديمه لطفلك. حّركي بلطف طعام األطفال في حاوية أو 
وعاء الطعام وتذّوقيه للتأكد من أنه ليس ساخًنا جًدا.

إعادة استخدام جهاز تسخين الرّضاعات مباشرًة لتسخين حاوية أخرى تتضّمن 
طعاًما لألطفال

اتبعي الخطوات نفسها الُمشار إليها في قسم "تسخين الحليب"

الحفاظ على سخونة الحليب
باستخدام هذا اإلعداد، يضبط المستشعر المضّمن نمط التسخين لميزة الحفاظ على السخونة أو إذابة 

الجليد. إذا وضعت حليًبا دافًئا في الجهاز، فسيتم تسخينه تدريجًيا والحفاظ على درجة الحرارة المناسبة له.
َضعي الرّضاعة في جهاز تسخين الرّضاعات. املئي الجهاز بمياه الشرب إلى حّد مستوى  	

الحليب. إذا كانت كمية الحليب التي يجب تسخينها كبيرة، فامألي الجهاز بالمياه لحوالى 1 سم 
تقريًبا دون مستوى سطح جهاز تسخين الرّضاعات.

1 cm
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حددي إعداد الحفاظ على السخونة / إزالة الجليد ثم اضغطي على زر التشغيل / إيقاف التشغيل  	
لتشغيل الجهاز.

  

سيومض مؤشر التقّدم للداللة على بدء تسخين الحليب. 	

 

عندما ُيضيء مؤشر التقّدم بالكامل وبشكل مستمر، فهذا يعني أن الحليب أصبح جاهًزا  	
للتقديم وسيقوم جهاز تسخين الرّضاعات بالحفاظ على درجة حرارة الحليب ذاتها.

يتوقف جهاز تسخين الرّضاعات عن التشغيل تلقائًيا بعد 60 دقيقة تقريًبا، وذلك مع وقت  	
اإلحماء. ينطفئ بعد ذلك مؤشر التقّدم.

60 min

مالحظة

قد يختلف الوقت بحسب كمية الحليب ودرجة الحرارة األولية.	 



- 16 -

إزالة الجليد عن الحليب
باستخدام هذا اإلعداد، يضبط المستشعر المضّمن نمط التسخين لميزة الحفاظ على السخونة أو إذابة 

الجليد. إذا وضعت الحليب المثّلج، فسيقوم جهاز تسخين الرّضاعات بإذابة الجليد عن الحليب حتى يصبح 
سائاًل ثم يسّخنه إلى درجة الحرارة المناسبة. يمكنك إذابة الجليد عن الحليب ابتداًء من 30 مل/أونصة 

واحدة ولغاية 180 مل/6 أونصات.
َضعي الرّضاعة في جهاز تسخين الرّضاعات. املئي الجهاز بمياه الشرب إلى حّد مستوى  	

الحليب. إذا كانت كمية الحليب التي يجب تسخينها كبيرة، فامألي الجهاز بالمياه لحوالى 1 سم 
تقريًبا دون مستوى سطح جهاز تسخين الرّضاعات.

1 cm

  

حددي إعداد الحفاظ على السخونة / إزالة الجليد ثم اضغطي على زر التشغيل / إيقاف التشغيل  	
لتشغيل الجهاز. 

  

سيومض مؤشر التقّدم للداللة على بدء عملية إزالة الجليد عن الحليب وتسخينه. 	

 

نظًرا إلى االختالفات في قوام الحليب المثّلج، ال يستطيع الجهاز اكتشاف الوقت الضروري  	
للتسخين بطريقة دقيقة. عندما ُيضيء مؤشر التقّدم بالكامل وبشكل مستمر، اتركي الحليب 

في الجهاز لتسخينه لوقت إضافي.

مالحظة

على سبيل المثال، إن إذابة رّضاعة حليب سعة 60 مل/أونصَتين وتسخينها يستغرق 45 دقيقة. قد تستغرق 	 
عملية إذابة الجليد والتسخين وقًتا أطول أو أقصر بحسب كميات الحليب ومادة الحاوية.
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يتوقف جهاز تسخين الرّضاعات عن التشغيل تلقائًيا بعد 60 دقيقة تقريًبا، وذلك مع وقت إذابة  	
الجليد واإلحماء. ينطفئ بعد ذلك مؤشر التقّدم.

 

60 min

إذابة الجليد عن طعام األطفال
باستخدام هذا اإلعداد، يضبط المستشعر المضّمن نمط التسخين لميزة الحفاظ على السخونة أو إذابة 
الجليد. إذا وضعت طعام األطفال المثّلج، فسيقوم جهاز تسخين الرّضاعات بإزالة الجليد عنه. بعد ذلك، 

أوقفي تشغيل جهاز تسخين الرّضاعات وبّدلي إلى إعداد طعام األطفال لتسخينه إلى درجة الحرارة 
المناسبة.

َضعي حاوية طعام األطفال في جهاز تسخين الرّضاعات. املئي الجهاز بمياه الشرب وصواًل  	
إلى مستوى طعام األطفال. إذا كانت كمية الطعام كبيرة، فاملئي الجهاز بالمياه لحوالى 1 سم 

تقريًبا ما دون مستوى سطح جهاز تسخين الرّضاعات.

1 cm

  

حددي إعداد الحفاظ على السخونة / إزالة الجليد ثم اضغطي على زر التشغيل / إيقاف التشغيل  	
لتشغيل الجهاز. 

  

يومض مؤشر التقّدم لإلشارة إلى أن إذابة الجليد عن طعام األطفال قيد التقّدم. 	
نظًرا إلى االختالفات في قوام طعام األطفال المثّلج، ال يستطيع الجهاز اكتشاف الوقت  	

الضروري إلذابة الجليد بطريقة دقيقة. حّركي طعام األطفال عندما تبدأ إذابة الجليد عنه.
احرصي على عدم حرق أصابعك خالل حمل الحاوية أو الوعاء لتحريك الطعام.
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مالحظة

على سبيل المثال، تستغرق إذابة الجليد عن وعاء طعام أطفال سعة 180 مل/ 6 أونصات مدة 60 دقيقة. قد 	 
تستغرق عملية إذابة الجليد وقًتا أطول أو أقصر بحسب كميات طعام األطفال ومادة الحاوية.

يتوقف جهاز تسخين الرّضاعات عن التشغيل تلقائًيا بعد نحو 60 دقيقة. ينطفئ بعد ذلك مؤشر  	
التقّدم.

60 min

بعد ذلك، حددي إعداد طعام األطفال واضغطي على الزر تشغيل/إيقاف تشغيل لتسخين  	
طعام األطفال.

 

مالحظة

تأكدي من أن جهاز تسخين الرّضاعات متوقف عن التشغيل قبل إدارة المقبض إلى وضعية إعداد طعام األطفال. 	 
ال يمكن تشغيل إعداد طعام األطفال بخالف ذلك.

يومض مؤشر التقّدم لإلشارة إلى أن طعام األطفال قيد التسخين. 	
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نظًرا إلى االختالفات في قوام طعام األطفال، ال يستطيع الجهاز اكتشاف الوقت الضروري  	
للتسخين بطريقة دقيقة. حّركي طعام األطفال أثناء تسخينه. للحصول على أفضل النتائج، 

تحققي من درجة حرارة الطعام أثناء تسخينه.
احرصي على عدم حرق أصابعك خالل حمل الحاوية أو الوعاء لتحريك الطعام.

يتوقف جهاز تسخين الرّضاعات عن التشغيل تلقائًيا بعد 60 دقيقة تقريًبا، وذلك مع وقت  	
اإلحماء. ينطفئ بعد ذلك مؤشر التقّدم.

التنظيف وإزالة الترسبات

التنظيف
افصلي الجهاز عن مصدر الطاقة واتركيه ليبرد. 	
أفرغي المياه من الجوانب بداًل من الجهات األمامية أو الخلفية لتجّنب انسكاب المياه على  	

المفتاح أو القابس الرئيسي.
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امسحي الجهاز بقطعة قماش رطبة. 	
ال تستخدمي مواد التنظيف الكاشطة أو المضادة للبكتيريا أو المحاليل الكيميائية أو  	

األدوات الحادة لتنظيف جهاز تسخين الرّضاعات. 

 

مالحظة

إذا استخدمت جهاز تسخين الرّضاعات لتسخين طعام األطفال، فتأكدي من عدم وجود أي آثار النسكاب طعام 	 
األطفال في أسفل الجهاز.

إزالة الترسبات الكلسية
يوصى بإزالة الترسبات الكلسية من جهاز تسخين الرّضاعات مرة كل أربعة أسابيع لضمان عمله بشكل 

فّعال.
إلزالة الترسبات الكلسية، امزجي 60 مل/أونصَتين من الخل األبيض مع 120 مل/4 أونصات من المياه 

الباردة. شّغلي الجهاز وحددي إعداد تسخين الحليب للمحتويات التي تبلغ كميتها أقل من 180 مل / 6 
أونصات، ثم اتركي الجهاز قيد التشغيل لمدة 10 دقائق. اتركي المحلول في جهاز تسخين الرّضاعات حتى 

يتم تذويب الترسبات الكلسية بالكامل.

 10 min

180 ml
6 oz

مالحظة

يمكنك أيًضا استخدام المواد المزيلة للترسبات الكلسية القائمة على حمض الستريك.	 
ال تستخدمي أنواع أخرى من المواد المزيلة للترسبات الكلسية.	 

أفِرغي جهاز تسخين الرّضاعات واشطفيه جيًدا من الداخل. في حال عدم زوال آثار الترسبات الكلسية 
بالكامل، كرري العملية إلزالتها.
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إعادة التصنيع

يعني هذا الرمز أنه ال يجوز التخلص من المنتجات الكهربائية باستخدام نفايات منزلية.
اتبع قواعد بلدك بشأن المجموعة المنفصلة للمنتجات الكهربائية.

الدعم

�www.philips.com/support لدعم جميع المنتجات مثل األسئلة المتداولة، ُيرجى زيارة

استكشاف األخطاء وإصالحها

يلّخص هذا الفصل المشاكل األكثر شيوعًا التي قد تصادفينها عند استخدام الجهاز. في حال لم تتمكني 
من حّل المشكلة بواسطة المعلومات الواردة أدناه، فاتصلي بمركز خدمة المستهلك في بلدك.

بعد تشغيل جهاز تسخين الرّضاعات، يبدأ مؤشر التقّدم بالوميض بالكامل بسرعة ثم المشكلة
ينطفئ.

درجة حرارة المياه في جهاز تسخين الرّضاعات مرتفعة جًدا أو منخفضة جًدا.	 السبب
تم تنشيط الحماية ضد جفاف المياه بعد الغليان.	 

أوقفي تشغيل الجهاز وافصليه عن الطاقة. دعي الجهاز يبرد لبضع دقائق. احرصي 	 الحل
على تعبئة الجهاز بمياه نظيفة بدرجة حرارة الغرفة.

يتوقف جهاز تسخين الرّضاعات تلقائًيا عن التشغيل إذا تم تشغيله بدون إضافة المياه 	 
إليه أو إذا ُأضيفت كمية غير كافية منها. أوقفي تشغيل الجهاز وافصليه عن الطاقة. 

دعي الجهاز يبرد أواًل. احرصي على تعبئته بكمية كافية من المياه النظيفة بدرجة حرارة 
الغرفة. 

امألي جهاز تسخين الرّضاعات بالمياه وصواًل إلى مستوى الحليب. إذا كانت كمية 	 
الحليب التي يجب تسخينها كبيرة، فامألي الجهاز بالمياه لحوالى 1 سم تقريًبا دون 

مستوى سطح جهاز تسخين الرّضاعات. سيصبح جهاز تسخين الرّضاعات جاهًزا 
لالستخدام مجدًدا.

الحليب ساخن جًدا.المشكلة
لعّلك حددت إعداًدا غير صحيح أو أنك تستخدمين كيًسا للحليب.	 السبب

من الممكن أنك سكبت كمية كبيرة من المياه في جهاز تسخين الرّضاعات.	 
حددي إعداد كمية الحليب استناًدا إلى كمية الحليب لديك، وليس حجم الرّضاعة.	 الحل

إذا كنت تستخدمين كيًسا للحليب، فحددي إعداد الحفاظ على السخونة / إزالة الجليد.	 
امألي جهاز تسخين الرّضاعات بالمياه وصواًل إلى مستوى الحليب. إذا كانت كمية 	 

الحليب التي يجب تسخينها كبيرة، فامألي الجهاز بالمياه لحوالى 1 سم تقريًبا دون 
مستوى سطح جهاز تسخين الرّضاعات. سيصبح جهاز تسخين الرّضاعات جاهًزا 

لالستخدام مجدًدا.
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ال يزال الحليب بارًدا.المشكلة
لعّلك حددت إعداًدا غير صحيح، أو أنك تستخدمين رّضاعة من السيليكون، أو أنك مألت 	 السبب

جهاز تسخين الرّضاعات بمياه دافئة.
من الممكن أنك لم تمألي جهاز تسخين الرّضاعات بكمية كافية من المياه.	 
من الممكن أنك وضعت الرّضاعة في جهاز تسخين الرّضاعات بعد تشغيل الجهاز.	 

َضعي الرّضاعة في جهاز تسخين الرّضاعات. املئي جهاز تسخين الرّضاعات بمياه 	 الحل
بدرجة حرارة الغرفة. امألي جهاز تسخين الرّضاعات بالمياه وصواًل إلى مستوى الحليب. 

إذا كانت كمية الحليب التي يجب تسخينها كبيرة، فامألي الجهاز بالمياه لحوالى 1 سم 
تقريًبا دون مستوى سطح جهاز تسخين الرّضاعات. حددي إعداد كمية الحليب استناًدا 

إلى كمية الحليب لديك، وليس حجم الرّضاعة. اضغطي على الزر لبدء التسخين.
إذا كنت تستخدمين رّضاعة من السيليكون، فحددي إعداد كمية الحليب استناًدا إلى 	 

كمية الحليب. عندما ُيضيء مؤشر التقّدم بالكامل، انتظري لمدة 4-3 دقائق ليسخن 
الحليب.

ال تستخدمي مياه دافئة.	 
بعد تشغيل جهاز تسخين الرّضاعات، ُيضيء مؤشر التقّدم بالكامل لكن من دون أن المشكلة

يومض.
ال يزال جهاز تسخين الرّضاعات ساخًنا جًدا لتسخين رّضاعة أخرى. لعّلك انتهيت للتو من 	 السبب

تسخين رّضاعة. أوقفي تشغيل الجهاز واتركيه ليبرد.  
لتسريع عملية التبريد، أعيدي ملء جهاز تسخين الرّضاعات بمياه باردة نظيفة. عند 	 الحل

تشغيل جهاز تسخين الرّضاعات، سيومض مؤشر التقّدم تدريجًيا لإلشارة إلى أن الجهاز 
قد بدأ بالتسخين مجدًدا. 

يومض مؤشر التقّدم بالكامل أثناء تسخين طعام األطفال.المشكلة
نظًرا إلى االختالفات في قوام طعام األطفال، ال يستطيع الجهاز اكتشاف الوقت 	 السبب

الذي يحتاج إليه طعام األطفال بالضبط ليصبح ساخًنا.   
حّركي طعام الطفل بعد وضع الوعاء أو الحاوية في جهاز تسخين الرّضاعات. للحصول 	 الحل

على أفضل النتائج، تحققي من درجة حرارة الطعام أثناء تسخينه.
أسّخن كمية الحليب نفسها في كل مرة، إال أن وقت تسخين الحليب يختلف.المشكلة

يستند وقت تسخين الحليب إلى الكمية، ودرجة حرارة الحليب والمياه األساسية، ونوع 	 السبب
رّضاعة الحليب.

في حال تم حفظ الحليب في البراد وكان بارًدا، فسيستغرق وقًتا أطول لتسخينه.	 
في حال كانت المياه داخل جهاز تسخين الرّضاعات دافئة أو ساخنة، فسيستغرق 	 

تسخين الحليب وقًتا أطول. يضبط المستشعر نمط التسخين لتفادي تسخين الحليب 
بشكل مفرط.  

لضمان وقت تسخين مّتسق، احرص على ملء جهاز تسخين الرّضاعات بكمية كافية 	 الحل
من المياه العذبة وبدرجة حرارة الغرفة. 
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