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Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten� 

Vaara
 - Älä upota johtoa, pistoketta tai laitetta veteen tai muuhun 

nesteeseen�

Varoitus
 - Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön�
 - Älä jätä virtajohtoa roikkumaan pöydän tai tason reunalta� 

Säilytä ylimääräistä johtoa pullonlämmittimen rungossa�
 - Älä päästä verkkojohtoa kosketuksiin kuumien pintojen 

kanssa�
 - Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan� Varmista aina, että 

pistoke on kunnolla seinäliitännässä�
 - Varmista, että laitteen pohjaan merkitty jännite vastaa 

paikallista verkkojännitettä ennen laitteen kytkemistä 
sähköverkkoon�

 - Jos sinun on käytettävä jatkojohtoa, käytä vain maadoitettua, 
vähintään 13 ampeerin johtoa�

 - Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on 
vaurioitunut� Jos virtajohto on vahingoittunut, anna se oman 
turvallisuutesi vuoksi Philipsin tai Philipsin valtuuttaman 
huoltoliikkeen tai muun ammattitaitoisen korjaajan 
vaihdettavaksi� 

 - Älä sijoita laitetta kaasu- tai sähkölieden päälle tai viereen tai 
kuumaan uuniin�

 - Laitetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen 
tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole 
kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu 
laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön 
edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät 
vaarat�
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 - Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset, jos heille on 
neuvottu kuinka laitetta käytetään turvallisesti tai tarjolla on 
turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät 
laitteeseen liittyvät vaarat� Yli 8-vuotiaat lapset voivat 
puhdistaa tai huoltaa laitetta valvonnan alaisena� Pidä laite ja 
sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa�

 - Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella�
 - Älä läikytä vettä virtapistokkeen päälle�
 - Käytä laitetta vain käyttöoppaan ohjeiden mukaan, jotta vältät 

virheellisestä käytöstä aiheutuvat vahingot�
 - Älä esilämmitä laitetta�
 - Aseta aina täysin koottu pullo, jossa on suojus, 

pullonlämmittimeen ennen kuin lisäät vettä�
 - Lisää vesi ennen kuin kytket pullonlämmittimeen virran�
 - Kuuma vesi voi aiheuttaa vakavia palovammoja� Käsittele 

pullonlämmitintä varoen, kun sen sisällä on kuumaa vettä�
 - Laitteen pinnat voivat kuumentua käytön aikana ja olla 

kuumia vielä käytön jälkeen�
 - Älä siirrä laitetta, kun se sisältää kuumaa vettä�
 - Kun ruoka tai maito on saavuttanut vaaditun lämpötilan, 

poista pullo tai astia pullonlämmittimestä� Ruoan tai maidon 
lämpötila nousee, jos se jätetään pullonlämmittimeen�

Varoitus
 - Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja 

esimerkiksi henkilökuntaruokaloissa, toimistoissa ja muissa 
työ- ja asuinympäristöissä, kuten maatilamajoituksessa, 
aamiaismajoituksessa, hotelleissa ja motelleissa�

 - Ruokaa ei saa lämmittää liian kauan�
 - Tarkista aina ruoan lämpötila, ennen kuin ruokit lasta� Pyöräytä 

pulloa varovasti ja tarkista maidon lämpötila tiputtamalla 
muutama tippa ranteesi sisäpuolelle� (Noudata kohdassa 
”Maidon antaminen vauvalle” annettuja ohjeita�)

 - Irrota laite pistorasiasta, kun se ei ole käytössä�
 - Lämmitysvastukset ovat kuumia käytön jälkeen�
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 - Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista� 
 - Noudata kalkinpoisto-ohjeita, sillä niiden laiminlyöminen voi 

aiheuttaa pysyviä vikoja�
 - Älä yritä avata tai korjata laitetta itse� Ota yhteys 

paikalliseen Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen (katso 
www.philips.com/support)� 

Tuotantopäivämäärä on merkitty pullonlämmittimen rungossa olevaan johdon 
säilytystilaan muodossa YYWW�

Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja 
säännöksiä�

Johdanto

Onnittelut tekemäsi ostoksen johdosta ja tervetuloa Philips Avent -käyttäjäksi! Käytä 
hyväksesi Philips Avent -tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome�
Tällä tuttipullonlämmittimellä voit turvallisesti lämmittää ja sulattaa pakastettua maitoa 
Philips Avent -tuttipulloissa ja muissa yleisimmissä tuttipulloissa sekä vauvanruoka-astioissa� 
Tämä tuttipullonlämmitin on suunniteltu maidon hellävaraiseen lämmittämiseen� Näin 
ollen pullonlämmittimessä oleva vesi ei koskaan saavuta kiehumislämpötilaa� Kukin 
lämpötila-asetus on ohjelmoitu eri maitomäärän lämmittämiseen� Saat parhaan tuloksen 
toimimalla seuraavasti:
1� Aseta pullo pullonlämmittimeen�
2� Täytä pullonlämmitin huoneenlämpöisellä vedellä maidon tasolle
3� Valitse maidon määrä ja paina käynnistyspainiketta�
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Yleiskuvaus

Tuotteen yleiskuvaus

A

B

CD

F

E

A Pullonlämmitin D Lämpimänäpito-/sulatusasetus

B Edistymisosoitin E Maitomäärän asetus

C Vauvanruoan lämmitysasetus F Virtapainike
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Asetusten selitykset

Maitomäärä

• Valitse tämä asetus, kun lämmität huoneenlämpöistä 
tai jääkaappilämpöistä maitoa�

• Valitse lämmitettävä maitomäärä� Voit valita 
maitomääräksi 30–330 ml.  
Pullonlämmitin lämmittää maidon haluttuun 
lämpötilaan� Kun edistymisosoittimen valo palaa 
kokonaan, maito on valmista syötettäväksi� Jos 
haluat maidosta lämpimämpää, pidä pulloa 
laitteessa, kunnes haluttu lämpötila on saavutettu� 
Ota pullo laitteesta ja tarkista maidon lämpötila 
ennen kuin syötät sen vauvallesi� Voit myös 
pitää pullon lämpimänä laitteessa, joka sammuu 
automaattisesti noin 60 minuutin kuluttua�

• Tarkista maidon lämpötila tiputtamalla muutama 
tippa maitoa ranteesi sisäpuolelle� Maito saattaa 
tuntua sinusta viileältä, mutta vastasyntyneelle 
se tuntuu miellyttävältä� Tutkimuksen mukaan 
useimmat vauvat hyväksyvät maidon, joka on 
ruumiinlämpöä viileämpää�

Vauvanruoan lämmitys

• Valitse tämä asetus, kun lämmität vauvanruokaa�
• Saat parhaan tuloksen sekoittamalla vauvanruokaa 

lämmittämisen aikana�

Lämpimänäpito/sulatus

• Kiinteä anturi mukauttaa lämmitystavan 
lämpimänäpitoa tai sulattamista varten�

• Jos maito/vauvanruoka on lämmintä, se lämpenee 
asteittain ja pysyy sopivassa lämpötilassa�

• Jos maito on jäässä, se sulatetaan nestemäiseksi 
ja lämmitetään sitten sopivaan lämpötilaan� Voit 
sulattaa 30–180 ml maitoa�

• Jos vauvanruoka on jäässä, se sulatetaan� 
Katkaise sen jälkeen virta pullonlämmittimestä 
ja vaihda vauvanruoka-asetukseen vauvanruoan 
lämmittämiseksi�

• Valitse tämä asetus, kun lämmität maitopussia� 
Maitopussin materiaali siirtää lämpöä erittäin 
nopeasti�

Kun edistymisosoittimen valo palaa, mutta ei vilku, maito on valmista syötettäväksi� Syötä 
vauva, kun maito on lämmennyt� Älä lämmitä maitoa uudelleen, kun se on jäähtynyt, koska 
siihen voi muodostua bakteereita�
Vauvanruoan koostumuksissa on eroja, joten vauvanruoan lämmitysaikaa ei voi 
ennakoida tarkasti� Kun edistymisosoittimen valo palaa, mutta ei vilku, voit lämmittää 
vauvanruokaa lisää pitämällä se laitteessa� Sekoita vauvanruokaa, kun purkki tai astia on 
pullonlämmittimessä� Varmista optimaalinen tulos tarkistamalla lämpötila lämmityksen 
aikana�
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Maidon lämmitys
1 Laita pullo pullonlämmittimeen� Täytä juomavedellä maidon tasolle� Jos maitoa 

on paljon, esimerkiksi 210 ml, täytä vedellä suunnilleen 1 cm pullonlämmittimen 
yläreunan alapuolelle�

  

1 cm

2 Valitse haluamasi asetus maitomäärän perusteella ja kytke virta painamalla 
virtapainiketta�

7
210

7oz
210ml

  

3 Edistymisosoittimen valo vilkkuu asteittain ja osoittaa, että maito on 
lämpenemässä�

  

4 Kun edistymisosoittimen valo syttyy palamaan kokonaan yhtäjaksoisesti, 
maito on valmista syötettäväksi ja pullonlämmitin kytkeytyy automaattisesti 
lämpimänäpitotilaan�
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5 Pullonlämmittimestä katkeaa virta automaattisesti noin 60 minuutin kuluttua, 
lämmitysaika mukaan luettuna� Edistymisosoittimen valo sammuu�

60 min

 

Vinkki

• Jos haluat maidosta lämpimämpää, pidä pulloa laitteessa, kunnes haluttu lämpötila saavutetaan, 
sen jälkeen, kun edistymisosoittimen valo syttyy palamaan kokonaan�

• Jos käytät silikonipulloa, maidon lämmittäminen kestää kauemmin� Jätä pullo lämmittimeen 
3–4 minuutiksi sen jälkeen, kun edistymisosoittimen valo syttyy kokonaan.

Suositusasetukset eri astioille
Astia Suositusasetus
Muovi Maitomäärän asetus
Lasi Maitomäärän asetus
Silikoni Maitomäärän asetus + 3–4 minuuttia
Maitopussi Lämpimänäpito-/sulatusasetus

Huomautus

• Maidon lämpenemisaika määräytyy määrän, maidon ja veden alkulämpötilan ja maitopullon 
tyypin mukaan�

• Jos haluat muuttaa asetusta pullonlämmittimen käynnistämisen jälkeen, sinun on ensin 
katkaistava virta pullonlämmittimestä� Muuta asetusta ja kytke virta takaisin lämmittimeen� Jos 
asetusta muutetaan, kun pullonlämmittimeen on jo kytketty virta vähintään 20 sekunnin ajaksi, 
lämmitin siirtyy automaattisesti lämpimänäpitotilaan�
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Maidon antaminen vauvalle
Katkaise laitteesta virta painamalla virtapainiketta ja ota maitopullo pois�

  

Huomautus

• Jos käytät pientä maitopulloa, kuten 60 ml:n maitopulloa, varo kuumaa vettä ottaessasi pulloa 
pois�

Tarkista aina maidon lämpötila ennen kuin syötät sen vauvallesi� Pyöräytä pulloa varovasti 
ja tarkista maidon lämpötila tiputtamalla muutama tippa ranteesi sisäpuolelle�

Irrota pullonlämmitin pistorasiasta jokaisen käytön jälkeen ja anna sen jäähtyä� Tyhjennä 
vesi pullonlämmittimestä hygieniasyistä�
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Toisen pullon lämmittäminen pullonlämmittimessä
Jos haluat lämmittää toisen pullon, anna pullonlämmittimen jäähtyä ensin� Voit nopeuttaa 
jäähtymistä täyttämällä pullonlämmittimen kylmällä vedellä�
Kun kytket pullonlämmittimeen virran, edistymisosoittimen valo ilmaisee vilkkumalla 
asteittain, että laite on jälleen lämpenemässä�

Huomautus

• Jos edistymisosoittimen valo palaa, mutta ei vilku, pullonlämmitin on vielä liian kuuma toisen 
pullon lämmittämiseen� Katkaise pullonlämmittimestä virta ja anna sen jäähtyä�

Lämmitä maitopussi
Tarkista ohjeet maitopussista ja varmista, että pussi sopii pullonlämmittimessä 
lämmitettäväksi�
1 Aseta maitopussi pullonlämmittimeen� Täytä juomavedellä maidon tasolle� 

Jos maitoa on suuri määrä, täytä vedellä suunnilleen 1 cm pullonlämmittimen 
yläreunan alapuolelle�

  

2 Valitse lämpimänäpito-/sulatusasetus ja kytke virta painamalla virtapainiketta� 
Maitopussin materiaali siirtää lämpöä erittäin nopeasti, joten on paras käyttää 
tätä asetusta�
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3 Edistymisosoittimen valo osoittaa vilkkumalla, että lämpeneminen on kesken�

 

4 Kun edistymisosoittimen valo syttyy palamaan kokonaan yhtäjaksoisesti, 
maito on valmista syötettäväksi ja pullonlämmitin kytkeytyy automaattisesti 
lämpimänäpitotilaan�

5 Pullonlämmittimestä katkeaa virta automaattisesti noin 60 minuutin kuluttua, 
lämmitysaika mukaan luettuna� Edistymisosoittimen valo sammuu� 

60 min

 

Vauvanruoan lämmittäminen
1 Laita vauvanruoka-astia pullonlämmittimeen� Täytä juomavedellä vauvanruoan 

tasolle. Jos vauvanruokaa on suuri määrä, esimerkiksi 210 ml, täytä vedellä 
suunnilleen 1 cm pullonlämmittimen yläreunan alapuolelle.

  

1 cm

2 Valitse vauvanruoan lämmitysasetus ja kytke virta painamalla virtapainiketta�
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3 Edistymisosoittimen valo osoittaa vilkkumalla, että lämpeneminen on kesken�
4 Vauvanruoan koostumuksissa on eroja, joten vauvanruoan lämmitysaikaa 

ei voi ennakoida tarkasti� Sekoita vauvanruokaa, kun purkki tai astia on 
pullonlämmittimessä� Varmista optimaalinen tulos tarkistamalla lämpötila 
lämmityksen aikana�
 » Varo polttamasta sormiasi, kun pidät kiinni astiasta tai purkista sekoittamisen 
aikana�

 

Huomautus

• Kun edistymisosoittimen valo palaa yhtäjaksoisesti, voit lämmittää vauvanruokaa lisää jättämällä 
sen laitteeseen� Sekoita vauvanruokaa ja tarkista sen lämpötila�

5 Pullonlämmittimen virta katkeaa automaattisesti noin 60 minuutin kuluttua, 
lämmitysaika mukaan luettuna� Edistymisosoittimen valo sammuu�

60 min
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Vauvanruoan syöttäminen
Katkaise laitteesta virta painamalla virtapainiketta ja poista ruoka-astia tai -purkki 
laitteesta�

Tarkista aina vauvanruoan lämpötila ennen kuin syötät sen vauvallesi� Sekoita ruoka-
astiassa tai purkissa olevaa vauvanruokaa varovasti ja varmista maistamalla, ettei se 
ole liian kuumaa�

Toisen vauvanruoka-astian lämmittäminen pullonlämmittimessä
Toimi kohdassa Maidon lämmitys annettujen ohjeiden mukaisesti

Maidon lämpimänäpito
Kun tämä asetus on käytössä, kiinteä anturi mukauttaa lämmitystavan lämpimänäpitoa tai 
sulattamista varten� Maito lämpenee asteittain ja pysyy sopivassa lämpötilassa�
1 Laita pullo pullonlämmittimeen� Täytä juomavedellä maidon tasolle� Jos 

maitoa on paljon, täytä vedellä suunnilleen 1 cm pullonlämmittimen yläreunan 
alapuolelle�

 

1 cm
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2 Valitse lämpimänäpito-/sulatusasetus ja kytke virta painamalla virtapainiketta�

  

3 Edistymisosoittimen valo osoittaa vilkkumalla, että maitoa lämmitetään�

 

4 Kun edistymisosoittimen valo syttyy palamaan kokonaan yhtäjaksoisesti, maito 
on valmista syötettäväksi ja pullonlämmitin pitää maidon lämpötilan samana�

5 Pullonlämmittimestä katkeaa virta automaattisesti noin 60 minuutin kuluttua, 
lämmitysaika mukaan luettuna� Edistymisosoittimen valo sammuu�

60 min

Huomautus

• Aika voi vaihdella maitomäärän ja aloituslämpötilan mukaan�
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Maidon sulattaminen
Kun tämä asetus on käytössä, kiinteä anturi mukauttaa lämmitystavan lämpimänäpitoa tai 
sulattamista varten� Jos laitat pullonlämmittimeen jäistä maitoa, pullonlämmitin sulattaa 
maidon nestemäiseksi ja lämmittää sen sopivan lämpöiseksi� Voit sulattaa 30–180 ml 
maitoa�
1 Laita pullo pullonlämmittimeen� Täytä juomavedellä maidon tasolle� Jos 

maitoa on paljon, täytä vedellä suunnilleen 1 cm pullonlämmittimen yläreunan 
alapuolelle�

  

1 cm

2 Valitse lämpimänäpito-/sulatusasetus ja kytke virta painamalla virtapainiketta� 

  

3 Edistymisosoittimen valo osoittaa vilkkumalla, että maitoa sulatetaan ja 
lämmitetään�

 

4 Pakastetun maidon koostumuksissa on eroja, joten maidon lämmitysaikaa ei 
voi ennakoida tarkasti� Kun edistymisosoittimen valo palaa yhtäjaksoisesti, voit 
lämmittää maitoa lisää jättämällä sen laitteeseen�

Huomautus

• Esimerkiksi 60 ml:n pakastetun maitopullon sulattaminen ja lämmittäminen kestää 45 minuuttia� 
Sulatus- ja lämmitysaika voi vaihdella maidon määrän ja astian materiaalin mukaan�
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5 Pullonlämmittimen virta katkeaa automaattisesti noin 60 minuutin kuluttua, 
sulatus- ja lämmitysaika mukaan luettuna� Edistymisosoittimen valo sammuu�

60 min

 

Vauvanruoan sulattaminen
Kun tämä asetus on käytössä, kiinteä anturi mukauttaa lämmitystavan lämpimänäpitoa 
tai sulattamista varten� Jos laitat pullonlämmittimeen jäistä vauvanruokaa, pullonlämmitin 
sulattaa vauvanruoan� Katkaise sen jälkeen virta pullonlämmittimestä ja vaihda 
vauvanruoka-asetukseen vauvanruoan lämmittämiseksi sopivan lämpöiseksi�
1 Laita vauvanruoka-astia pullonlämmittimeen� Täytä juomavedellä vauvanruoan 

tasolle. Jos vauvanruokaa on suuri määrä, täytä vedellä suunnilleen 1 cm 
pullonlämmittimen yläreunan alapuolelle�

  

1 cm

2 Valitse lämpimänäpito-/sulatusasetus ja kytke virta painamalla virtapainiketta� 

  

3 Edistymisosoittimen valo osoittaa vilkkumalla, että vauvanruokaa sulatetaan�
4 Pakastetun vauvanruoan koostumuksissa on eroja, joten vauvanruoan 

sulatusaikaa ei voi ennakoida tarkasti� Sekoita vauvanruokaa, kun vauvanruoka 
alkaa sulaa�

Varo polttamasta sormiasi, kun pidät kiinni astiasta tai purkista sekoittamisen aikana�
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Huomautus

• Esimerkiksi 180 ml:n astia pakastettua vauvanruokaa sulaa 60 minuuttia. Sulatusaika voi vaihdella 
vauvanruoan määrän ja astian materiaalin mukaan�

5 Pullonlämmittimen virta katkeaa automaattisesti noin 60 minuutin kuluttua� 
Edistymisosoittimen valo sammuu�

60 min

6 Valitse sen jälkeen vauvanruoka-asetus ja kytke virta painamalla virtapainiketta 
vauvanruoan lämmittämiseksi�

 

Huomautus

• Varmista, että pullonlämmittimen virta on katkaistu ennen kuin valitset vauvanruoka-asetuksen 
kääntämällä valitsinta� Muuten vauvanruoka-asetus ei voi olla kytkettynä�

7 Edistymisosoittimen valo osoittaa vilkkumalla, että vauvanruokaa lämmitetään�
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8 Pakastetun vauvanruoan koostumuksissa on eroja, joten vauvanruoan 
lämmitysaikaa ei voi ennakoida tarkasti� Sekoita vauvanruokaa lämmittämisen 
aikana� Varmista optimaalinen tulos tarkistamalla lämpötila lämmityksen aikana�

Varo polttamasta sormiasi, kun pidät kiinni astiasta tai purkista sekoittamisen aikana�

9 Pullonlämmittimen virta katkeaa automaattisesti noin 60 minuutin kuluttua, 
lämmitysaika mukaan luettuna� Edistymisosoittimen valo sammuu�

Puhdistus ja kalkinpoisto

Puhdistus
1 Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä�
2 Kaada vesi pois ennemmin sivukautta kuin etu- tai takakautta, jotta vettä ei läiky 

säätökytkimen tai virtapistokkeen päälle�
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3 Pyyhi kostealla liinalla�
 » Älä käytä pullonlämmittimen puhdistamiseen hankaavia, antibakteerisia 
puhdistusaineita, kemiallisia liuottimia tai teräviä työkaluja� 

 

Huomautus

• Jos lämmitit pullonlämmittimellä vauvanruokaa, tarkista, ettei ruokaa ole läikkynyt 
pullonlämmittimen pohjalle�

Kalkinpoisto
Jotta laite toimii oikein, suosittelemme pullonlämmittimen kalkinpoistoa neljän viikon 
välein�
Sekoita kalkinpoistoa varten 60 ml etikkaa ja 120 ml kylmää vettä� Kytke laitteeseen virta ja 
valitse maidon lämmitysasetus alle 180 ml:n sisällölle ja anna laitteen käydä 10 minuuttia. 
Jätä liuos pullonlämmittimeen, kunnes kaikki kalkki on liuennut�

10 min

180 ml
6 oz

 

Huomautus

• Voit käyttää myös sitruunahappoa sisältäviä kalkinpoistoaineita�
• Älä käytä muuntyyppisiä kalkinpoistoaineita�

Tyhjennä pullonlämmitin ja huuhtele se sisältä huolellisesti� Toista kalkinpoisto, jos 
huomaat vielä kalkkijäämiä�
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Kierrätys

Tämä merkki tarkoittaa sitä, että sähkölaitteita ei saa hävittää tavallisen 
kotitalousjätteen mukana�
Noudata oman maasi sähkölaitteiden kierrätystä ja hävittämistä koskevia sääntöjä�

Tuki

Käy kaikissa tuotetukiasioissa ja lue usein kysytyt kysymykset osoitteessa 
www.philips.com/support�

Vianmääritys

Tämä osio esittää lyhyesti yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata käyttäessäsi 
laitetta� Jos ongelma ei ratkea alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteyttä paikalliseen 
kuluttajapalvelukeskukseen�

Ongelma Pullonlämmittimen virran katkaisemisen jälkeen edistymisosoittimen valo 
vilkkuu kokonaan nopeasti ja sammuu�

Syy • Pullonlämmittimessä oleva vesi on liian kuumaa tai kylmää�
• Ylikuumenemissuoja on aktivoitunut�

Ratkaisu • Katkaise virta ja irrota pistoke pistorasiasta� Anna sen jäähtyä muutama 
minuutti� Täytä se huoneenlämpöisellä vedellä�

• Jos pullonlämmittimeen on kytketty virta, eikä laitteessa ole vettä 
ollenkaan tai riittävästi, virta katkeaa automaattisesti� Katkaise virta ja 
irrota pistoke pistorasiasta� Anna laitteen ensin jäähtyä� Täytä se riittävällä 
määrällä huoneenlämpöistä vettä� 

• Täytä pullonlämmitin vedellä maidon tasolle� Jos maitoa on paljon, täytä 
vedellä suunnilleen 1 cm pullonlämmittimen yläreunan alapuolelle� 
Pullonlämmitin on jälleen käyttövalmis�

Ongelma Maito on liian kuumaa�
Syy • Olet saattanut valita väärän asetuksen tai käytät maitopussia�

• Olet ehkä lisännyt pullonlämmittimeen liian paljon vettä�
Ratkaisu • Valitse maitomäärän asetus maitomäärän perusteella pullon koon sijasta�

• Jos käytät maitopussia, valitse lämpimänäpito-/sulatusasetus�
• Täytä pullonlämmitin vedellä maidon tasolle� Jos maitoa on paljon, täytä 

vedellä suunnilleen 1 cm pullonlämmittimen yläreunan alapuolelle� 
Pullonlämmitin on jälleen käyttövalmis�
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Ongelma Maito on yhä kylmää�
Syy • Olet saattanut valita väärän asetuksen, käytät silikonipulloa tai olet 

täyttänyt pullonlämmittimen kuumalla vedellä�
• Et ole ehkä lisännyt pullonlämmittimeen tarpeeksi vettä�
• Olet ehkä asettanut pullon pullonlämmittimeen sen jälkeen, kun olet 

kytkenyt virran pullonlämmittimeen�
Ratkaisu • Aseta pullo pullonlämmittimeen� Täytä pullonlämmitin 

huoneenlämpöisellä vedellä� Täytä pullonlämmitin vedellä maidon tasolle� 
Jos maitoa on paljon, täytä vedellä suunnilleen 1 cm pullonlämmittimen 
yläreunan alapuolelle� Valitse maitomäärän asetus maitomäärän 
perusteella pullon koon sijasta� Aloita lämmitys painamalla painiketta�

• Jos käytät silikonipulloa, valitse maitomäärän asetus maitomäärän 
perusteella� Kun edistymisosoittimen valo palaa, odota 3–4 minuuttia, 
jotta maito lämpenee�

• Älä käytä lämmintä vettä�

Ongelma Pullonlämmittimen virran kytkemisen jälkeen edistymisosoittimen valo palaa, 
mutta ei vilku�

Syy • Pullonlämmitin on vielä liian kuuma toisen pullon lämmittämiseen� Olet 
saattanut juuri lämmittää pullon� Katkaise virta ja anna sen jäähtyä�  

Ratkaisu • Voit nopeuttaa jäähtymistä täyttämällä pullonlämmittimen kylmällä 
vedellä� Kun kytket pullonlämmittimeen virran, edistymisosoittimen 
valo ilmaisee syttymällä palamaan asteittain, että laite on jälleen 
lämpenemässä� 

Ongelma Edistymisosoittimen valo vilkkuu kokonaan vauvanruoan lämmityksen 
aikana�

Syy • Vauvanruoan koostumuksissa on eroja, joten vauvanruoan lämmitysaikaa 
ei voi ennakoida tarkasti�   

Ratkaisu • Sekoita vauvanruokaa, kun purkki tai astia on pullonlämmittimessä� 
Varmista optimaalinen tulos tarkistamalla lämpötila lämmityksen aikana�

Ongelma Lämmitän saman määrän maitoa joka kerta, mutta maidon lämpenemisaika 
vaihtelee�

Syy • Maidon lämpenemisaika riippuu maidon ja veden alkulämpötilasta�
• Jos maito on ollut jääkaapissa ja on aluksi kylmää, sen lämmittäminen 

kestää kauemmin�
• Jos pullonlämmittimessä oleva vesi on lämmintä tai kuumaa, maidon 

lämpeneminen kestää kauemmin� Anturi mukauttaa lämmitystavan ja 
estää maitoa kuumenemasta liikaa�  

Ratkaisu • Varmista tasainen lämpenemisaika täyttämällä pullonlämmitin riittävällä 
määrällä huoneenlämpöistä vettä� 
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