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חשוב

לפני השימוש במכשיר, יש לקרוא בקפידה את המדריך למשתמש ולשמור אותו לעיון בעתיד. 

סכנה
אין לטבול את הכבל, התקע או המכשיר במים או בנוזל אחר.- 

אזהרה
השתמש במכשיר רק בתוך הבית.- 
אין לאפשר לכבל החשמל להשתלשל מטה מקצה של שולחן או - 

משטח עבודה. יש לאחסן כבל עודף בתוך בסיס מחמם הבקבוקים.
יש להרחיק את כבל החשמל ממשטחים חמים.- 
יש לחבר את המכשיר אך ורק לשקע בקיר מוארק. יש להקפיד - 

שהתקע הוכנס כיאות לשקע החשמל בקיר.
לפני חיבור המכשיר, יש לוודא שהמתח המצוין בתחתית המכשיר - 

מתאים למתח החשמל המקומי.
אם יש צורך בכבל הארכה, יש לוודא כי מדובר בכבל הארכה מוארק של - 

13 אמפר לפחות.
אין להשתמש במכשיר אם השקע, כבל החשמל או המכשיר עצמו - 

פגומים. כדי להימנע מסכנה, יש להחליף כבל חשמל פגום באמצעות 
פיליפס, במרכז שירות מורשה של פיליפס או אצל נותני שירות מורשים 

אחרים. 
אין למקם את המכשיר על או ליד תנור גז או כיריים חשמלי חם, או - 

בתנור מחומם.
אנשים בעלי יכולת פיזית, חושית או שכלית מוגבלת, וכן אנשים חסרי - 

ניסיון וידע יכולים להשתמש במכשיר הזה רק אם השימוש נעשה תחת 
השגחה או לאחר שקיבלו הדרכה על אופן השימוש הבטוח בו והם 

מבינים את הסיכונים הכרוכים.
מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה אם קיבלו השגחה או - 

הדרכה לגבי שימוש במכשיר בצורה בטוחה ואם הם מבינים את 
הסכנות הכרוכות בכך. אל תאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה 

אלא אם הם בני שמונה שנים ובהשגחת מבוגר. יש להחזיק את 
המכשיר ואת כבל החשמל שלו הרחק מהישג ידם של ילדים בני פחות 

משמונה שנים.
אסור לילדים לשחק עם המכשיר.- 
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אין לשפוך מים על תקע החשמל.- 
כדי למנוע פציעה עקב שימוש לא נכון, עליכם להשתמש במכשיר רק - 

כמפורט במדריך למשתמש.
אין לחמם את המכשיר מראש.- 
לפני שמוסיפים מים, יש להניח בקבוק מורכב עם מכסה בתוך מחמם - 

הבקבוקים.
לפני הפעלת מחמם הבקבוקים חובה להקפיד על הוספת מים.- 
מים חמים עלולים לגרום לכוויות חמורות. יש להיזהר כאשר מחמם - 

הבקבוקים מכיל מים חמים.
המשטחים הנגישים של המכשיר עלולים להתחמם במהלך השימוש - 

ונתונים לחום שיורי לאחר השימוש.
אין להזיז את המכשיר כאשר הוא מכיל מים חמים.- 
כאשר המזון או החלב מגיעים לטמפרטורה הרצויה, יש להוציא את - 

הבקבוק או המכל ממחמם הבקבוקים. אם תשאירו מזון או חלב 
במחמם הבקבוקים, הטמפרטורה של המזון או החלב תעלה.

זהירות
מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי או שימוש דומה, לדוגמה, בבתי-חווה, - 

דירות אירוח עם לינה וארוחת בוקר, אזורי מטבח לעובדים בחנויות, 
משרדים וסביבות עבודה אחרות, וכן שימוש על ידי אורחים בבתי מלון, 

מוטלים וסביבות מגורים אחרות.
אסור לחמם את האוכל יותר מדי זמן.- 
יש לבדוק תמיד את טמפרטורת המזון לפני תחילת ההאכלה של - 

ילדכם. יש לטלטל את הבקבוק בעדינות ולבדוק את טמפרטורת החלב 
על ידי התזת טיפות אחדות על החלק הפנימי של פרק כף היד. )יש 

לפעול לפי ההוראות שבסעיף 'האכלת תינוק בחלב'.(
נתק את המכשיר מהחשמל כאשר הוא אינו בשימוש.- 
פני השטח של גוף החימום נתונים לחום שיורי לאחר השימוש.- 
תן למכשיר להתקרר לפני שאתה מנקה אותו. - 
פעל לפי הוראות הסרת האבנית כדי למנוע נזק בלתי הפיך.- 
אל תנסה לפתוח או לתקן את המכשיר בעצמך. צרו קשר עם - 

מוקד שירות הלקוחות של פיליפס במדינתכם )ראו בכתובת 
 �)www.philips.com/support

קוד תאריך הייצור YYWW נמצא בתא האחסון של הכבל שבבסיס מחמם הבקבוק.
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)EMF( שדות אלקטרומגנטיים
מכשיר זה מבית Philips עומד בכל התקנים והתקנות החלים באשר לחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים.

מבוא

ברכותינו על רכישתכם וברוכים הבאים למשפחת מוצרי Philips Avent! כדי להפיק את מלוא 
התועלת מהתמיכה ש-Philips Avent מעניקה ללקוחותיה, יש לרשום את המוצר בכתובת 

�www.philips.com/welcome
 Philips בעזרת מחמם הבקבוקים ניתן לחמם ולהפשיר בבטחה חלב המאוחסן בבקבוקי תינוקות של

Avent ושל רוב המותגים הנפוצים וכן מזון תינוקות במכלים. 
מחמם הבקבוקים מיועד לחימום עדין של חלב. לכן המים במחמם הבקבוקים לא יגיעו לעולם 

לטמפרטורת רתיחה. כל אחת מהגדרות החימום מתוכננת לחימום חלב בנפח אחר. כדי לקבל תוצאות 
טובות יותר יש להקפיד:

1. הניחו את הבקבוק במחמם הבקבוקים.
2. ממלאים במים טריים בטמפרטורת החדר עד לגובה החלב

3. בחר את נפח החלב ולחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי.
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תיאור כללי

סקירת מוצר

A

B

CD

F

E

 Aמחמם בקבוקים Dהגדרת שמירה במצב חם/הפשרה

 Bמחוון התקדמות Eהגדרת נפח החלב

 Cהגדרת חימום מזון תינוקות Fלחצן הפעלה/כיבוי
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הסבר לגבי ההגדרות

נפח החלב

יש לבחור את ההגדרה הזאת כדי לחמם חלב בטמפרטורת 	 
החדר או המקרר.

יש לבחור את נפח החלב לחימום. אתה יכול להגדיר 	 
 מ-30 מ"ל עד 330 מ"ל. 

מחמם הבקבוקים מחמם את החלב לטמפרטורה הרצויה. 
החלב מוכן להאכלה כשנורית מחוון ההתקדמות נדלקת 

כולה. לחלב חם יותר, יש להשאיר את הבקבוק במכשיר עד 
שיגיע לטמפרטורה הרצויה. יש להוציא את הבקבוק ולבדוק 

את טמפרטורת החלב לפני שמאכילים את התינוק/ת. 
אפשר גם לשמור על חום הבקבוק במכשיר, הוא יכבה את 

עצמו אוטומטית כעבור כ-60 דקות.
יש לבדוק את טמפרטורת הבקבוק, על ידי טפטוף של כמה 	 

טיפות על החלק הפנימי של מפרק כף היד. ייתכן שהחלב 
יהיה קריר מבחינתכם, אבל לתינוקות הוא יהיה נעים מאוד. 

ממחקרים עולה שרוב התינוקות יסכימו לשתות חלב 
בטמפרטורה נמוכה מטמפרטורת הגוף.

חימום מזון תינוקות

יש לבחור בהגדרה זו לחימום מזון תינוקות.	 
לקבלת תוצאה מיטבית, יש לערבב את המזון של התינוק/ת 	 

בזמן החימום.

שמירה במצב חם / הפשרה

החיישן המובנה מכוונן את דפוס החימום לשמירה על חום 	 
או להפשרה.

אם החלב/מזון התינוקות חם, הוא יתחמם בהדרגה ויישמר 	 
בטמפרטורה הנכונה.

אם החלב קפוא, הוא יופשר למצב נוזלי ולאחר מכן יתחמם 	 
לטמפרטורה הנכונה. אתה יכול להפשיר את החלב מ-30 

מ"ל עד 180 מ"ל.
אם האוכל של התינוק/ת קפוא, הוא יופשר. לאחר מכן, 	 

יש לכבות את מחמם הבקבוקים ולהעביר להגדרת מזון 
תינוקות כדי לחמם אותו.

יש לבחור בהגדרה זאת כדי לחמם שקית חלב. החומר של 	 
שקית החלב מעביר חום במהירות גבוהה.

כאשר כל מחוון ההתקדמות דולק אך אינו מהבהב, החלב מוכן להאכלה. יש להאכיל את התינוק 
כשהחלב חמים. אין לחמם שוב את החלב לאחר שהתקרר, כי ייתכן שיתפתחו בו חיידקים.

במזון לתינוקות, עקב שינויים במרקם, המכשיר אינו מסוגל לזהות באופן מדויק את הזמן הדרוש לחימום 
המזון. כשמחוון ההתקדמות כולו דולק אבל לא מהבהב, יש להשאיר את המזון לתינוקות במכשיר, 

להמשך חימום. יש לבחוש את מזון התינוקות בזמן שהצנצנת או המכל בתוך מחמם הבקבוקים. לקבלת 
תוצאות אופטימליות יש לבדוק את הטמפרטורה במהלך החימום.
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חימום חלב
הניחו את הבקבוק במחמם הבקבוקים. יש למלא מי שתייה עד למפלס החלב. אם יש לך  	

נפח גדול של חלב, למשל 210 מ"ל, מלא במים עד 1 ס"מ בערך מתחת לחלק העליון של 
מחמם הבקבוקים.

1 cm

  

יש לבחור בהגדרה הרצויה בהתאם לנפח החלב ולאחר מכן ללחוץ על לחצן ההפעלה / כיבוי  	
כדי להפעיל את המכשיר.

  

7
210

7oz
210ml

מחוון ההתקדמות מהבהב ומתמלא בהדרגה לפני התקדמות חימום החלב. 	

  

כאשר מחוון ההתקדמות דולק במלואו באופן קבוע, החלב מוכן ומחמם הבקבוקים עובר  	
באופן אוטומטי לשמירה במצב חם.

מחמם הבקבוקים כבה באופן אוטומטי לאחר כ-60 דקות, כולל זמן החימום. מחוון  	
התקדמות כבה.

 

60 min
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עצה

כדי לחמם את החלב לטמפרטורה גבוהה יותר, יש להחזיק את הבקבוק בתוך המכשיר עד שיגיע לטמפרטורה 	 
הרצויה לאחר שמחוון ההתקדמות נדלק במלואו.

במקרה של שימוש בבקבוק סיליקון, זמן חימום החלב ממושך יותר. שמור אותו במחמם הבקבוקים למשך 3-4 	 
דקות לאחר שכל מחוון ההתקדמות נדלק.

הגדרות מומלצות למכלי מזון שונים
תצלמומ הרדגההלוכמ
הגדרת נפח החלבפלסטי
הגדרת נפח החלבזכוכית
הגדרת נפח החלבסיליקון

הגדרת שמירה במצב חם / הפשרהשקית חלב

הערה

משך חימום החלב תלוי בנפח החלב, בטמפרטורה ההתחלתית של החלב ושל המים ובסוג הבקבוק.	 
רוצים לשנות את ההגדרה וכבר הפעלתם את מחמם הבקבוקים? קודם כול עליכם לכבות את מחמם 	 

הבקבוקים. יש לשנות את ההגדרה ולהפעיל שוב את המכשיר. שינוי ההגדרה בזמן מחמם הבקבוקים פועל כבר 
20 שניות או יותר יביא למעבר אוטומטי למצב "שמירה במצב חם".

האכלת תינוק בחלב
יש ללחוץ על לחצן ההפעלה / כיבוי כדי לכבות את המכשיר ולהוציא את בקבוק החלב.

  

הערה

אם אתה משתמש בבקבוק חלב קטן, כגון בקבוק חלב של 60 מ"ל, היזהר מהמים החמים כאשר אתה מוציא 	 
את הבקבוק.
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חובה לבדוק תמיד את טמפרטורת החלב לפני שמאכילים את התינוק. יש לטלטל את הבקבוק בעדינות 
ולבדוק את טמפרטורת החלב על ידי התזת טיפות אחדות על החלק הפנימי של פרק כף היד.

אחרי כל שימוש, יש לנתק את מחמם הבקבוק משקע החשמל ולהניח לו להתקרר. מסיבות של היגיינה, 
יש לשפוך את המים ממחמם הבקבוק.

שימוש חוזר מידי במחמם הבקבוקים לבקבוק נוסף
אם אתה רוצה לחמם בקבוק נוסף, תן למחמם הבקבוקים להתקרר. כדי להאיץ את התהליך, יש למלא 

מחדש את מחמם הבקבוקים במים קרים נקיים.
בעת הפעלת מחמם הבקבוקים, מחוון ההתקדמות מהבהב בהדרגה כדי לציין שהמכשיר מוכן לחמם 

שוב.

הערה

אם מחוון ההתקדמות דולק אך אינו מהבהב, מחמם הבקבוקים עדיין חם מדי ואי אפשר לחמם בקבוק נוסף. 	 
כבה את מחמם הבקבוקים ותן לו להתקרר.
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שקית חלב חם
יש לעיין בהוראות השימוש של שקית החלב ולוודא שאפשר לחמם אותה במחמם בקבוקים.

מניחים את שקית החלב במחמם הבקבוקים. יש למלא מי שתייה עד למפלס החלב. אם  	
רוצים לחמם נפח גדול של חלב, יש למלא מים עד סנטימטר אחד מתחת לקצה העליון של 

מחמם הבקבוקים.

  

יש לבחור בהגדרה שמירה במצב חם / הפשרה ולאחר מכן ללחוץ על לחצן ההפעלה /  	
כיבוי כדי להפעיל את המכשיר. החומר של שקית החלב מעביר חום מהר מאוד ולכן עדיף 

להשתמש בהגדרה זו.

  

מחוון ההתקדמות מהבהב כדי לציין שתהליך החימום מתבצע. 	

 

כאשר מחוון ההתקדמות דולק במלואו באופן קבוע, החלב מוכן ומחמם הבקבוקים עובר  	
באופן אוטומטי לשמירה במצב חם.
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מחמם הבקבוקים כבה באופן אוטומטי לאחר כ-60 דקות, כולל זמן החימום. מחוון  	
התקדמות כבה. 

 

60 min

חימום מזון לתינוקות
הניחו את מכל המזון לתינוקות במחמם הבקבוקים. יש למלא מי שתייה עד למפלס של מזון  	

התינוקות. אם יש לך נפח גדול של מזון לתינוקות, למשל 210 מ"ל, מלא במים עד כ-1 ס"מ 
מתחת לחלק העליון של מחמם הבקבוקים.

1 cm

  

יש לבחור בהגדרה של חימום מזון תינוקות ולאחר מכן ללחוץ על לחצן ההפעלה / כיבוי כדי  	
להפעיל את המכשיר.

  

מחוון ההתקדמות מהבהב כדי לציין שתהליך החימום מתבצע. 	



- 13 -

עקב שינויים במרקם של סוגי מזון לתינוקות, המכשיר אינו מסוגל לזהות באופן מדויק את  	
הזמן הדרוש לחימום המזון. יש לבחוש את מזון התינוקות בזמן שהצנצנת או המכל בתוך 

מחמם הבקבוקים. לקבלת תוצאה אופטימלית, יש לבדוק את הטמפרטורה שלו בזמן שהוא 
מתחמם.

בעת האחיזה במכל או בצנצנת במהלך הערבוב, יש לשמור על אצבעות הידיים מפני  	
כוויות.

 

הערה

כאשר כל מחוון ההתקדמות נדלק ברציפות, שמור את מזון התינוקות במכשיר להתחממות נוספת. מערבבים 	 
את מזון התינוק ובודקים את הטמפרטורה שלו.

מחמם הבקבוקים כבה באופן אוטומטי לאחר כ-60 דקות, כולל זמן החימום. מחוון  	
התקדמות כבה.

 

60 min
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האכלת תינוק במזון לתינוקות
יש ללחוץ על לחצן ההפעלה / כיבוי כדי לכבות את המכשיר ולהוציא את המכל או הצנצנת המזון.

חובה לבדוק תמיד את טמפרטורת מזון התינוקות לפני שמאכילים את התינוק. יש לבחוש את 
מזון התינוקות במכל המזון או בצנצנת ולטעום אותו כדי לוודא שאינו חם מדי.

שימוש חוזר מידי במחמם הבקבוקים למכל מזון תינוקות נוסף
יש לבצע את אותן פעולות המפורטות בסעיף 'חימום חלב'

שמירת החלב במצב חם
עם הגדרה זו, החיישן המובנה מתאים את דפוס החימום לשמירה על חום או הפשרה. אם החלב חם, 

הוא מתחמם בהדרגה ונשמר בטמפרטורה הנכונה.
הניחו את הבקבוק במחמם הבקבוקים. יש למלא מי שתייה עד למפלס החלב. אם רוצים  	

לחמם נפח גדול של חלב, יש למלא מים עד סנטימטר אחד מתחת לקצה העליון של מחמם 
הבקבוקים.

1 cm
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יש לבחור בהגדרה שמירה במצב חם / הפשרה ולאחר מכן ללחוץ על לחצן ההפעלה / כיבוי  	
כדי להפעיל את המכשיר.

  

מחוון ההתקדמות מהבהב כדי לציין שהחלב מתחמם. 	

 

כאשר מחוון ההתקדמות דולק במלואו באופן קבוע, החלב מוכן ומחמם הבקבוקים ממשיך  	
לשמור על טמפרטורת החלב הנוכחית.

מחמם הבקבוקים כבה באופן אוטומטי לאחר כ-60 דקות, כולל זמן החימום. מחוון  	
התקדמות כבה.

60 min

הערה

הזמן עשוי להשתנות בהתאם לנפח החלב ולטמפרטורה ההתחלתית.	 
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הפשרת חלב
עם הגדרה זו, החיישן המובנה מתאים את דפוס החימום לשמירה על חום או הפשרה. אם אתה שם 

חלב קפוא, מחמם הבקבוקים מפשיר את החלב למצב נוזלי ולאחר מכן מחמם אותו לטמפרטורה 
הנכונה. אתה יכול להפשיר את החלב מ-30 מ"ל עד 180 מ"ל.

הניחו את הבקבוק במחמם הבקבוקים. יש למלא מי שתייה עד למפלס החלב. אם רוצים  	
לחמם נפח גדול של חלב, יש למלא מים עד סנטימטר אחד מתחת לקצה העליון של מחמם 

הבקבוקים.

1 cm

  

יש לבחור בהגדרה שמירה במצב חם / הפשרה ולאחר מכן ללחוץ על לחצן ההפעלה / כיבוי  	
כדי להפעיל את המכשיר. 

  

מחוון ההתקדמות מהבהב כדי לציין שהחלב מפשיר ומתחמם. 	

 

עקב שינויים בעקביות החלב הקפוא, לא ניתן למכשיר לזהות בדיוק כמה זמן יש לחמם  	
אותו. כאשר כל מחוון ההתקדמות נדלק ברציפות, שמור את החלב במכשיר להתחממות 

נוספת.

הערה

למשל כדי להפשיר ולחמם בקבוק של 60 מ"ל חלב קפוא, זה ייקח 45 דקות. זמן ההפשרה והחימום עשוי 	 
להיות ארוך יותר או קצר יותר תלוי בנפחי החלב ובחומר המיכל.
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מחמם הבקבוקים כבה באופן אוטומטי לאחר כ-60 דקות, כולל זמן ההפשרה וזמן החימום.  	
מחוון התקדמות כבה.

 

60 min

הפשרה של מזון לתינוקות
עם הגדרה זו, החיישן המובנה מתאים את דפוס החימום לשמירה על חום או הפשרה. אם אתה 

שם מזון קפוא לתינוקות, מחמם הבקבוקים מפשיר את מזון התינוקות. לאחר מכן, כבה את מחמם 
הבקבוקים ופנה להגדרת מזון לתינוקות כדי לחמם אותו לטמפרטורה הנכונה.

הניחו את מכל המזון לתינוקות במחמם הבקבוקים. יש למלא מי שתייה עד למפלס של מזון  	
התינוקות. אם רוצים לחמם נפח גדול של מזון תינוקות, יש למלא מים עד סנטימטר אחד 

מתחת לקצה העליון של מחמם הבקבוקים.

1 cm

  

יש לבחור בהגדרה שמירה במצב חם / הפשרה ולאחר מכן ללחוץ על לחצן ההפעלה / כיבוי  	
כדי להפעיל את המכשיר. 

  

מחוון ההתקדמות מהבהב כדי להראות שאוכל לתינוקות מפשיר. 	
בשל שינויים בעקביות מזון קפוא המכשיר אינו מסוגל לזהות באופן מדויק את הזמן הדרוש  	

לחימום המזון בדיוק כמה זמן יש להפשיר אותו. מערבבים את מזון התינוק כאשר אוכל 
התינוק מתחיל להפשיר.

בעת האחיזה במכל או בצנצנת במהלך הערבוב, יש לשמור על אצבעות הידיים מפני כוויות.
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הערה

למשל כדי להפשיר צנצנת של 180 מ"ל מזון קפוא לתינוקות, זה ייקח 60 דקות. זמן ההפשרה עשוי להיות ארוך 	 
יותר או קצר יותר תלוי בנפח המזון לתינוק ובחומר המיכל.

מחמם הבקבוקים כבה באופן אוטומטי לאחר כ-60 דקות. מחוון התקדמות כבה. 	

60 min

לאחר מכן, בחר את הגדרת מזון התינוק ולחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל כדי  	
לחמם את מזון התינוק.

 

הערה

ודא שמחמם הבקבוקים כבוי לפני סיבוב הכפתור להגדרת מזון לתינוקות. אחרת, הגדרת מזון התינוק לא יכולה 	 
להיות מופעלת.

מחוון ההתקדמות מהבהב כדי להראות שאוכל לתינוקות מתחמם. 	
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בשל שינויים בעקביות מזון לתינוקות, המכשיר אינו מסוגל לזהות באופן מדויק את הזמן  	
הדרוש לחימום המזון אותו. מערבבים את מזון התינוק תוך כדי התחממות. לקבלת תוצאה 

אופטימלית, יש לבדוק את הטמפרטורה שלו בזמן שהוא מתחמם.
בעת האחיזה במכל או בצנצנת במהלך הערבוב, יש לשמור על אצבעות הידיים מפני כוויות.

מחמם הבקבוקים כבה באופן אוטומטי לאחר כ-60 דקות, כולל זמן החימום. מחוון  	
התקדמות כבה.

ניקוי והסרת אבנית

ניקוי
יש לנתק את המכשיר ולהניח לו להתקרר. 	
יש לשפוך את המים הצדה ולא לפנים או לאחור כדי למנוע כניסת מים לתוך כפתור הבקרה  	

או תקע החשמל.
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יש לנקות במטלית לחה. 	
אין לנקות את מחמם הבקבוק בעזרת חומרי ניקוי קוטלי חיידקים ושוחקים, ממיסים  	

כימיים או כלים חדים. 

 

הערה

כאשר משתמשים במחמם הבקבוק לחימום של מזון תינוקות, יש להקפיד שלא נותרו שאריות מזון תינוקות 	 
שנשפך בתחתית מחמם הבקבוקים.

הסרת אבנית
מומלץ להסיר אבנית ממחמם הבקבוק כל ארבעה שבועות, על מנת להבטיח את המשך פעולתו 

היעילה.
כדי להסיר אבנית, יש לערבב 60 מ"ל  חומץ לבן עם 120 מ"ל  מים קרים. הפעל ובחר את הגדרת 

חימום החלב עבור תכולה מתחת ל-180 מ"ל  ואפשר למכשיר לפעול במשך 10 דקות. יש להשאיר את 
התמיסה בתוך מחמם הבקבוקים עד להמסת כל האבנית.

 10 min

180 ml
6 oz

הערה

ניתן גם להשתמש בחומרים להסרת אבנית המבוססים על חומצת לימון.	 
אין להשתמש בסוגים אחרים של חומרים להסרת אבנית.	 

יש לרוקן את מחמם הבקבוקים ולשטוף היטב את חלקו הפנימי. אם ניתן עדיין להבחין בשאריות של 
אבנית, יש לחזור על הליך הסרת האבנית.
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מחזור

סמל זה פירושו שלא יזרקו מוצרים חשמליים עם פסולת ביתית רגילה.
פעל לפי הכללים של המדינה שלך לגבי איסוף נפרד של מוצרי חשמל.

תמיכה

�www.philips.com/support לכל תמיכה במוצר כגון שאלות נפוצות, אנא בקר בכתובת

איתור ופתרון בעיות

פרק זה מסכם את הבעיות הנפוצות ביותר במכשיר. אם לא הצלחתם לפתור את הבעיה בעזרת המידע 
שלהלן, יש לפנות למוקד שירות הלקוחות במדינתכם.

לאחר הפעלת מחמם הבקבוקים, כל מחוון התקדמות מהבהב בקצב מהיר וכבה.בעיה
טמפרטורת המים במחמם הבקבוקים גבוהה מדי או נמוכה מדי.	 סיבה

ההגנה מהרתחה במצב יבש, מופעלת.	 
יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל. יש להניח לו להתקרר במשך מספר 	 פתרון

דקות. יש להקפיד למלא אותו במים נקיים בטמפרטורת החדר.
מחמם הבקבוקים כבה באופן אוטומטי אם הוא מופעל כשהוא ריק או אינו מכיל 	 

מים בכמות מספקת. יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל. יש להניח לו 
להתקרר. יש להקפיד למלא אותו בכמות מספקת של מים נקיים בטמפרטורת החדר. 

מלאו את מחמם הבקבוקים במי שתייה עד למפלס החלב. אם רוצים לחמם נפח 	 
גבוה של חלב, יש למלא מים עד סנטימטר אחד מתחת לקצה העליון של מחמם 

הבקבוקים. מחמם בקבוקים מוכן לשימוש נוסף.

החלב חם מדי.בעיה
ייתכן שנבחרה הגדרה שגויה או נעשה שימוש בשקית חלב.	 סיבה

ייתכן שמילאתם יותר מדי מים במחמם הבקבוקים.	 
בחרו בהגדרת כמות החלב בהתאם לכמות החלב, ולא לפי גודל הבקבוק.	 פתרון

במקרה של שימוש בשקית חלב, יש לבחור בהגדרה 'שמירה במצב חם / הפשרה'.	 
מלאו את מחמם הבקבוקים במי שתייה עד למפלס החלב. אם רוצים לחמם נפח 	 

גבוה של חלב, יש למלא מים עד סנטימטר אחד מתחת לקצה העליון של מחמם 
הבקבוקים. מחמם בקבוקים מוכן לשימוש נוסף.
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החלב עדיין קר.בעיה
ייתכן שנבחרה הגדרה שגויה, נעשה שימוש בבקבוק סיליקון או מחמם הבקבוקים 	 סיבה

מלא במים חמים.
ייתכן שלא מילאתם די מים במחמם הבקבוקים.	 
ייתכן שהנחתם את הבקבוק במחמם הבקבוקים אחרי שהפעלתם אותו.	 

הניחו את הבקבוק במחמם הבקבוקים. יש למלא את מחמם הבקבוקים במים נקיים 	 פתרון
בטמפרטורת החדר. מלאו את מחמם הבקבוקים במי שתייה עד למפלס החלב. אם 

רוצים לחמם נפח גבוה של חלב, יש למלא מים עד סנטימטר אחד מתחת לקצה 
העליון של מחמם הבקבוקים. בחרו בהגדרת כמות החלב בהתאם לכמות החלב, ולא 

לפי גודל הבקבוק. להתחלת החימום, יש ללחוץ על הלחצן.
אם משתמשים בבקבוק סיליקון, יש לבחור בהגדרת כמות החלב לפי נפח החלב. 	 

כאשר כל מחוון ההתקדמות דולק, המתן 3-4 דקות עד שהחלב יתחמם.
אין להשתמש במים חמים.	 

לאחר הפעלת מחמם הבקבוקים, מחוון התקדמות דולק במלואו אך אינו מהבהב.בעיה
מחמם הבקבוקים עדיין חם מדי ואי אפשר לחמם בקבוק נוסף. ייתכן שזה עתה 	 סיבה

הסתיים חימום של בקבוק. יש לכבות את המכשיר ולחכות שיתקרר.  
כדי להאיץ את התהליך, יש למלא מחדש את מחמם הבקבוקים במים קרים נקיים. 	 פתרון

בעת הפעלת מחמם הבקבוקים, מחוון ההתקדמות מתמלא בהדרגה כדי לציין 
שהמכשיר מוכן לחמם שוב. 

מחוון ההתקדמות מהבהב במלואו במהלך חימום מזון תינוקות.בעיה
עקב שינויים במרקם של סוגי מזון לתינוקות, המכשיר אינו מסוגל לזהות באופן מדויק 	 סיבה

את הזמן הדרוש לחימום המזון.   
יש לבחוש את מזון התינוקות בזמן שהצנצנת או המכל בתוך מחמם הבקבוקים. 	 פתרון

לקבלת תוצאות אופטימליות יש לבדוק את הטמפרטורה במהלך החימום.
כמות החלב לחימום לא משתנה, אבל משך ההתחממות משתנה מפעם לפעם.בעיה
משך החימום של החלב תלוי בטמפרטורה ההתחלתית של החלב ושל המים.	 סיבה

אם החלב היה במקרר והטמפרטורה ההתחלתית שלו נמוכה, משך החימום יתארך.	 
אם המים במחמם הבקבוקים חמימים או חמים, משך החימום מתארך. החיישן 	 

מכוונן את דפוס החימום, כדי למנוע התחממות יתר של החלב.  
כדי שזמן החימום יהיה עקבי, יש לבדוק שמחמם הבקבוקים מלא במים טריים 	 פתרון

בכמות מספיקה, בטמפרטורת החדר. 
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