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Svarīgi
Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai
vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Bīstami!
- Neiegremdējiet vadu, kontaktdakšu vai ierīci ūdenī vai jebkādā
citā šķidrumā.
Brīdinājums!
- Lietojiet ierīci tikai iekštelpās.
- Neļaujiet strāvas vadam karāties pāri galda vai letes malai.
Uzglabājiet lieko vadu pudelīšu sildītāja pamatnē.
- Neglabājiet strāvas vadu tuvu karstām virsmām.
- Pievienojiet ierīci tikai iezemētai sienas kontaktrozetei.
Vienmēr pārliecinieties, vai kontaktdakša ir stingri ievietota
sienas kontaktrozetē.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, vai
uz ierīces norādītais spriegums atbilst vietējam elektrotīkla
spriegumam.
- Ja nepieciešams izmantot pagarinātāju, pārliecinieties, vai tas
ir iezemēts pagarinātājs ar nominālo strāvu vismaz 13 ampēri.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāta tās kontaktdakša, elektrības
vads vai pati ierīce. Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no
bīstamām situācijām, tas jānomaina Philips pilnvarotā servisa
centrā vai līdzīgi kvalificētām personām.
- Nenovietojiet ierīci uz vai blakus gāzes vai elektriskajai plītij, kā
arī nelieciet to sakarsētā cepeškrāsnī.
- Šo ierīci var izmantot personas ar ierobežotām fiziskajām,
sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un
zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par
drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo
bīstamību.
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Šo ierīci var lietot bērni no 8 gadu vecuma, ja tiek nodrošināta
uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un
panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Ierīces tīrīšanu un
apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien tie nav vecāki par 8 gadiem
un netiek uzraudzīti. Novietojiet ierīci un tās strāvas vadu vietā,
kur tai nevar piekļūt bērni, kas jaunāki par 8 gadiem.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Neuzšļakstiet ūdeni uz kontaktdakšas.
Izmantojiet ierīci tikai atbilstoši lietotāja rokasgrāmatai, lai
novērstu traumas nepareizas lietošanas dēļ.
Neveiciet iepriekšēju ierīces uzkarsēšanu.
Vienmēr pirms ūdens pievienošanas ievietojiet pudelīšu
sildītājā pilnībā noslēgtu pudelīti ar vāciņu.
Pirms pudelīšu sildītāja ieslēgšanas noteikti pievienojiet ūdeni.
Karsts ūdens var izraisīt nopietnus apdegumus. Ja pudelīšu
sildītājā ir karsts ūdens, ievērojiet piesardzību.
Pieejamās ierīces virsmas var kļūt karstas lietošanas laikā un
pēc lietošanas izstaro atlikušo siltumu.
Nepārvietojiet ierīci, ja tajā ir karsts ūdens.
Kad ēdiens vai piens ir sasilis līdz nepieciešamajai
temperatūrai, izņemiet pudelīti vai trauku no pudelīšu
sildītāja. Ja ēdienu vai pienu atstāj pudelīšu sildītājā, ēdiena
temperatūra paaugstinās.

Ievērībai
- Šī ierīce ir paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un līdzīgos
apstākļos, piemēram: zemnieku saimniecībās, viesu mājās,
darbinieku virtuvē veikalā, birojā vai citā darba vidē; klientu
vajadzībām viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās vidēs.
- Ēdiens nav jākarsē pārāk ilgi.
- Vienmēr pārbaudiet pārtikas temperatūru pirms bērna
barošanas. Uzmanīgi sakratiet pudelīti un pārbaudiet,
uzpilinot dažus pilienus plaukstas pamatnes iekšpusē.
(Ievērojiet norādījumus sadaļā ‘‘Bērna barošana ar pienu’’.)
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ja to neizmantojat.
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Sildelementa virsma pēc lietošanas var būt karsta.
Pirms tīrīšanas ļaujiet ierīcei atdzist.
Ievērojiet atkaļķošanas instrukcijas, lai novērstu bojājumus.
Nemēģiniet paši atvērt vai labot ierīci. Sazinieties ar
Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (skatiet
www.philips.com/support).

Izlaides datuma kods GGNN atrodas pudelīšu sildītāja pamatnē vada nodalījumā.

Elektromagnētiskie lauki (EML)
Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz
elektromagnētisko lauku iedarbību.

Ievads
Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips Avent! Lai pilnībā izmantotu Philips Avent
piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē www.philips.com/welcome.
Ar šo pudelīšu sildītāju jūs droši varat sasildīt un atkausēt pienu Philips Avent un citu biežāk
lietoto zīmolu pudelītēs un bērnu pārtikas traukos.
Šis pudelīšu sildītājs veidots tā, lai saudzīgi uzsildītu pienu. Tāpēc ūdens pudelīšu
sildītājā nekad nesasniegs vārīšanās temperatūru. Katrs no sildīšanas iestatījumiem ir
ieprogrammēts, lai uzsildītu citus piena tilpumus. Lai iegūtu vislabāko ierīces veiktspēju:
1. Ievietojiet pudelīti pudelīšu sildītājā.
2. Uzpildiet ar svaigu istabas temperatūras ūdeni līdz piena līmenim.
3. Izvēlieties piena tilpumu un nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
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Vispārīgs apraksts
Produkta pārskats

A
F

B

E

D

C

A

Pudeles sildītājs

D

Siltuma uzturēšanas/atkausēšanas
iestatījums

B

Norises indikators

E

Piena tilpuma iestatījums

C

Zīdaiņu pārtikas sildīšanas iestatījums

F

Iesl./izsl. poga
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Iestatījumu izskaidrojums

Piena tilpums

Zīdaiņu pārtikas sildīšana

• Atlasiet šo iestatījumu, lai uzsildītu istabas
temperatūras vai ledusskapja temperatūras pienu.
• Atlasiet sildāmā piena tilpumu. Var iestatīt no
30 ml/1 unces līdz 330 ml/11 uncēm.
Pudelīšu sildītājs sasilda pienu līdz vēlamajai
temperatūrai. Piens ir gatavs patērēšanai, kad
iedegas visas norises indikators. Ja vēlaties, lai piens
būtu siltāks, turiet pudelīti ierīcē, līdz pudelīte
sasniedz vēlamo temperatūru. Pirms bērna
barošanas izņemiet pudelīti no ierīces un pārbaudiet
piena temperatūru. Jūs varat arī uzturēt pudelīti siltu
ierīcē, bet pēc apmēram 60 minūtēm tā automātiski
izslēgsies.
• Pārbaudiet piena temperatūru, uzpilinot dažus
pilienus plaukstas locītavas iekšpusē. Jums piens
var šķist vēss, bet jaundzimušajam tas būs ļoti
patīkamā temperatūrā. Pētījumi liecina, ka vairums
mazuļu pieņem pienu, kas ir vēsāks par ķermeņa
temperatūru.
• Izvēlieties šo iestatījumu, lai sasildītu zīdaiņu ēdienu.
• Lai sasniegtu optimālu rezultātu, sildīšanas laikā
maisiet zīdaiņu ēdienu.

• Iebūvētais sensors pielāgo sildīšanas veidu siltuma
uzturēšanai vai atkausēšanai.
• Ja piens/zīdaiņu ēdiens ir silts, tas tiks pakāpeniski
sasildīts un uzturēts pareizajā temperatūrā.
• Ja piens ir sasaldēts, tas tiks atkausēts līdz šķidram
stāvoklim un pēc tam sasildīts līdz vajadzīgajai
temperatūrai. Varat atkausēt, sākot no 30 ml/1 unces
līdz 180 ml/6 uncēm piena.
Siltuma uzturēšana/atkausēšana • Ja zīdaiņu ēdiens ir saldēts, tas tiks atkausēts. Pēc
tam izslēdziet pudelīšu sildītāju un ieslēdziet zīdaiņu
ēdiena iestatījumu, lai sasildītu zīdaiņu ēdienu.
• Atlasiet šo iestatījumu, lai uzsildītu piena maisiņu.
Piena maisiņa materiāls ļoti ātri pārnes siltumu.
Kad viss norises indikators deg, bet nemirgo, piens ir gatavs barošanai. Kad piens ir sasildīts,
pabarojiet mazuli. Nesildiet pienu atkārtoti, ja tas ir atdzisis, jo tajā var sākt veidoties
baktērijas.
Zīdaiņu pārtikai ir dažāda konsistence, tāpēc ierīce nevar precīzi noteikt, cik ilgi zīdaiņu
pārtika ir jāsilda. Kad viss norises indikators deg, bet nemirgo, atstājiet zīdaiņa pārtiku
ierīcē, lai turpinātu sildīt. Samaisiet bērna ēdienu, kamēr burciņa vai trauks atrodas pudelīšu
sildītājā. Lai sasniegtu optimālu rezultātu, pārbaudiet temperatūru sildīšanas laikā.
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Piena sildīšana

1

Novietojiet pudeli pudelītes sildītājā. Piepildiet ar dzeramo ūdeni līdz piena
līmenim. Ja jums jāsilda liels piena daudzums, piemēram, 210 ml/7 unces,
piepildiet ar ūdeni aptuveni līdz 1 cm zem pudelīšu sildītāja augšas.

1 cm

2

Atlasiet nepieciešamo iestatījumu atkarībā no piena tilpuma un nospiediet
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.

7oz
210ml

7
210

3

Norises indikators pakāpeniski mirgo, lai parādītu piena sildīšanas norisi.

4

Kad viss norises indikators iedegas nepārtraukti, piens ir gatavs barošanai, un
pudelīšu sildītājs automātiski pārslēdzas siltuma uzturēšanas režīmā.

5

Pēc aptuveni 60 minūtēm, ieskaitot uzsildīšanas laiku, pudelīšu sildītājs
automātiski izslēdzas. Norises indikators nodziest.

60 min
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Padoms
• Ja vēlaties, lai piens būtu siltāks, turiet pudelīti ierīcē, līdz pudelīte sasniedz vēlamo temperatūru,
un pēc tam iedegsies visas norises indikators.
• Ja izmantojat silikona pudelīti, piena sasildīšanai nepieciešams ilgāks laiks. Atstājiet to pudelīšu
sildītājā uz 3–4 minūtēm, kad viss norises indikators ir iededzies.

Ieteicamais iestatījums dažādiem traukiem
Trauks

Ieteicamais iestatījums

Plastmasa

Piena tilpuma iestatījums

Stikls

Piena tilpuma iestatījums

Silikons

Piena tilpuma iestatījums + 3–4 minūtes

Piena maisiņš

Siltuma uzturēšanas/atkausēšanas iestatījums

Piezīme
• Piena uzsildīšanas laiks ir atkarīgs no tilpuma, piena un ūdens sākotnējās temperatūras un piena
pudelītes veida.
• Ja vēlaties mainīt iestatījumu pēc pudelīšu sildītāja ieslēgšanas, vispirms pudelīšu sildītājs jāizslēdz.
Nomainiet iestatījumu un pēc tam atkal ieslēdziet ierīci. Mainot iestatījumu, kad pudelīšu sildītājs
ir jau ieslēgts 20 sekundes vai ilgāk, tas automātiski pārslēgsies uz siltuma uzturēšanas režīmu.

Bērna barošana ar pienu
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci un izņemtu piena pudelīti.

Piezīme
• Ja izmantojat mazu piena pudelīti, piemēram, 60 ml/2 unču pudelīti, uzmanieties no karstā ūdens,
kad izņemat pudelīti.

-9-

Pirms bērna barošanas vienmēr pārbaudiet piena temperatūru. Uzmanīgi sakratiet pudelīti
un pārbaudiet, uzpilinot dažus pilienus plaukstas pamatnes iekšpusē.

Pēc katras lietošanas reizes atvienojiet pudelītes sildītāju no strāvas un ļaujiet tam atdzist.
Higiēnisku apsvērumu dēļ izlejiet ūdeni no pudelītes sildītāja.

Pudelīšu sildītāja tūlītēja lietošana citas pudelītes sildīšanai
Ja vēlaties sasildīt vēl vienu pudelīti, ļaujiet pudelīšu sildītājam atdzist. Lai paātrinātu
procesu, atkārtoti piepildiet pudelīšu sildītāju ar svaigu, aukstu ūdeni.
Kad pudelīšu sildītājs ir ieslēgts, norises indikators pakāpeniski mirgo, norādot, ka ierīce
atkal silda.
Piezīme
• Ja norises indikators deg, bet nemirgo, pudelīšu sildītājs vēl ir pārāk karsts citas pudelītes
sildīšanai. Izslēdziet pudelīšu sildītāju un ļaujiet tam atdzist.
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Silta piena maisiņš
Pārbaudiet piena maisiņa lietošanas instrukciju un pārliecinieties, vai maisiņu var sildīt
pudelīšu sildītājā.
1 Ievietojiet piena maisiņu pudelītes sildītājā. Piepildiet ar dzeramo ūdeni līdz piena
līmenim. Ja jums jāsilda liels piena daudzums, piepildiet ar ūdeni aptuveni līdz
1 cm zem pudelīšu sildītāja augšas.

2

Atlasiet siltuma uzturēšanas/ atkausēšanas iestatījumu un nospiediet
ieslēgšanas/ izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci. Piena maisiņa materiāls ļoti ātri
vada siltumu, tādēļ vislabāk ir izmantot šo iestatījumu.

3

Norises indikators mirgo, norādot, ka ierīcē notiek sildīšanas process.

4

Kad viss norises indikators iedegas nepārtraukti, piens ir gatavs barošanai, un
pudelīšu sildītājs automātiski pārslēdzas siltuma uzturēšanas režīmā.
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5

Pēc aptuveni 60 minūtēm, ieskaitot uzsildīšanas laiku, pudelīšu sildītājs
automātiski izslēdzas. Norises indikators nodziest.

60 min

Bērnu pārtikas sildīšana

1

Novietojiet mazuļa pārtikas trauku pudelītes sildītājā. Piepildiet ar dzeramo ūdeni
līdz bērna ēdiena līmenim. Ja jums jāsilda liels bērnu ēdiena tilpums, piemēram,
210 ml/7 unces, piepildiet ar ūdeni aptuveni līdz 1 cm zem pudelīšu sildītāja
augšas.

1 cm

2

Atlasiet bērnu pārtikas sildīšanas iestatījumu un nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.

3

Norises indikators mirgo, norādot, ka ierīcē notiek sildīšanas process.
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4

Bērnu pārtikai ir dažāda konsistence, tāpēc ierīce nevar precīzi noteikt, cik
ilgi bērna ēdiens ir jāsilda. Samaisiet bērna ēdienu, kamēr burciņa vai trauks
atrodas pudelīšu sildītājā. Lai sasniegtu optimālu rezultātu, pārbaudiet ēdiena
temperatūru, kamēr tas silst.
» Uzmanieties, lai neapdedzinātu pirkstus, maisīšanas laikā turot trauku vai
burciņu.

Piezīme
• Kad viss norises indikators iedegas, degot nepārtraukti, atstājiet zīdaiņa pārtiku ierīcē, lai
turpinātu sildīt. Samaisiet zīdaiņa pārtiku un pārbaudiet tās temperatūru.

5

Pēc aptuveni 60 minūtēm, ieskaitot uzsildīšanas laiku, pudelīšu sildītājs
automātiski izslēdzas. Norises indikators nodziest.

60 min

Bērna ēdināšana ar bērnu pārtiku
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci, un izņemiet bērnu pārtikas
trauku vai burciņu.
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Pirms bērna barošanas vienmēr pārbaudiet ēdiena temperatūru. Uzmanīgi samaisiet
ēdienu traukā vai burciņā un nogaršojiet, lai pārliecinātos, ka ēdiens nav pārāk karsts.

Atkārtota pudelīšu sildītāja izmantošana citam bērnu pārtikas
traukam
Rīkojieties tāpat, kā aprakstīts sadaļā “Piena sildīšana”

Piena siltuma uzturēšana
Izmantojot šo iestatījumi, iebūvētais sensors pielāgo sildīšanas veidu siltuma uzturēšanai
vai atkausēšanai. Ja ievietojat siltu pienu, tas tiek pakāpeniski sasildīts un uzturēts pareizajā
temperatūrā.
1 Novietojiet pudeli pudelītes sildītājā. Piepildiet ar dzeramo ūdeni līdz piena
līmenim. Ja jums jāsilda liels piena daudzums, piepildiet ar ūdeni aptuveni līdz
1 cm zem pudelīšu sildītāja augšas.

1 cm

2

Atlasiet siltuma uzturēšanas/atkausēšanas iestatījumu un nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.
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3

Norises indikators mirgo, norādot, ka piens tiek sildīts.

4

Kad viss norises indikators iedegas nepārtraukti, piens ir gatavs barošanai, un
pudelīšu sildītājs automātiski uztur pienam šādu temperatūru.

5

Pēc aptuveni 60 minūtēm, ieskaitot uzsildīšanas laiku, pudelīšu sildītājs
automātiski izslēdzas. Norises indikators nodziest.

60 min

Piezīme
• Laiks var atšķirties atkarībā no piena tilpuma un sākuma temperatūras.

Piena atkausēšana
Izmantojot šo iestatījumi, iebūvētais sensors pielāgo sildīšanas veidu siltuma uzturēšanai
vai atkausēšanai. Ja ievietojat sasaldētu pienu, pudelīšu sildītājs atkausē pienu līdz
šķidram stāvoklim un tad sasilda līdz pareizajai temperatūrai. Varat atkausēt, sākot no
30 ml/1 unces līdz 180 ml/6 uncēm piena.
1 Novietojiet pudeli pudelītes sildītājā. Piepildiet ar dzeramo ūdeni līdz piena
līmenim. Ja jums jāsilda liels piena daudzums, piepildiet ar ūdeni aptuveni līdz
1 cm zem pudelīšu sildītāja augšas.

1 cm
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2

Atlasiet siltuma uzturēšanas/atkausēšanas iestatījumu un nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.

3

Norises indikators mirgo, norādot, ka piens tiek atkausēts un sildīts.

4

Tā kā sasaldētajam pienam ir dažāda konsistence, tāpēc ierīce nevar precīzi
noteikt, cik ilgi tā ir jāsilda. Kad viss norises indikators iedegas, degot
nepārtraukti, atstājiet pienu ierīcē, lai turpinātu sildīt.
Piezīme

• Piem., lai atkausētu un sasildītu pudelīti 60 ml/2 unču sasaldēta piena, būs nepieciešamas
45 minūtes. Atkausēšanas un sildīšanas laiks var būt ilgāks vai ātrāks atkarībā no piena daudzuma
un trauka materiāla.

5

Pudelītes sildītājs automātiski izslēdzas apmēram pēc 60 minūtēm, ieskaitot
atkausēšanas un uzsildīšanas laiku. Norises indikators nodziest.

60 min
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Zīdaiņu pārtikas atsaldēšana
Izmantojot šo iestatījumi, iebūvētais sensors pielāgo sildīšanas veidu siltuma uzturēšanai vai
atkausēšanai. Ja ievietojat saldētu zīdaiņu pārtiku, pudelīšu sildītājs atkausē zīdaiņu pārtiku.
Pēc tam izslēdziet pudelīšu sildītāju un ieslēdziet zīdaiņu pārtikas iestatījumu, lai sasildītu to
līdz pareizajai temperatūrai.
1 Novietojiet mazuļa pārtikas trauku pudelītes sildītājā. Piepildiet ar dzeramo ūdeni
līdz bērna ēdiena līmenim. Ja jums jāsilda liels bērnu ēdiena tilpums, piepildiet ar
ūdeni aptuveni līdz 1 cm zem pudelīšu sildītāja augšas.

1 cm

2

Atlasiet siltuma uzturēšanas/atkausēšanas iestatījumu un nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.

3
4

Norises indikators mirgo, norādot, ka zīdaiņu pārtika tiek atkausēta.

Tā kā sasaldētajai zīdaiņu pārtikai ir dažāda konsistence, ierīce nevar precīzi
noteikt, cik ilgi tā ir jāatkausē. Maisiet zīdaiņu pārtiku, kad tā sāk atkust.
Uzmanieties, lai neapdedzinātu pirkstus, maisīšanas laikā turot trauku vai burciņu.
Piezīme
• Piem., lai atkausētu 180 ml/6 unču zīdaiņu pārtikas trauciņu, būs nepieciešamas 60 minūtes.
Atkausēšanas laiks var būt ilgāks vai ātrāks atkarībā no zīdaiņu pārtikas daudzuma un trauka
materiāla.
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5

Pēc aptuveni 60 minūtēm pudelīšu sildītājs automātiski izslēdzas. Norises
indikators nodziest.

60 min

6

Pēc tam atlasiet zīdaiņu pārtikas iestatījumu un nospiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu zīdaiņu pārtikas sildīšanu.

Piezīme
• Pirms pogas pagriešanas uz zīdaiņu pārtikas iestatījumu pārliecinieties, ka pudelīšu sildītājs ir
izslēgts. Pretējā gadījumā zīdaiņu pārtikas iestatījums nevar būt ieslēgts.

7
8

Norises indikators mirgo, norādot, ka zīdaiņu pārtika tiek sildīta.

Tā kā zīdaiņu pārtikai ir atšķirīga konsistence, tāpēc ierīce nevar precīzi noteikt,
cik ilgi tā ir jāsilda. Maisiet zīdaiņu pārtiku, kamēr tā tiek sildīta. Lai sasniegtu
optimālu rezultātu, pārbaudiet ēdiena temperatūru, kamēr tas silst.
Uzmanieties, lai neapdedzinātu pirkstus, maisīšanas laikā turot trauku vai burciņu.

- 18 -

9

Pēc aptuveni 60 minūtēm, ieskaitot uzsildīšanas laiku, pudelīšu sildītājs
automātiski izslēdzas. Norises indikators nodziest.

Tīrīšana un atkaļķošana
Tīrīšana

1
2

Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai atdzist.

3

Noslaukiet ar mitru drānu.
» Pudelīšu sildītāja tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus, antibakteriālus tīrīšanas
līdzekļus, ķīmiskos šķīdinātājus vai asus priekšmetus.

Lai ūdens neuzlītu uz pogas vai elektrības kontaktdakšas, izlejiet ūdeni uz sāniem,
nevis uz priekšpusi vai aizmuguri.

Piezīme
• Ja izmantojāt pudelīšu sildītāju, lai sildītu bērnu pārtiku, pārliecinieties, ka pudelīšu sildītāja apakšā
nav palikušas izšļakstītas ēdiena atliekas.
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Atkaļķošana
Ieteicams atkaļķot pudelīšu sildītāju ik pēc četrām nedēļām, lai nodrošinātu tā efektīvu
darbību.
Lai atkaļķotu, sajauciet 60 ml/2 unces baltā etiķa ar 120 ml/4 uncēm auksta ūdens.
Ieslēdziet ierīci un izvēlieties piena sildīšanas iestatījumu daudzumam, kas nepārsniedz
180 ml/6 unces, un ļaujiet ierīcei darboties 10 minūtes. Atstājiet šķīdumu pudelīšu sildītājā,
līdz viss katlakmens ir izšķīdis.

180 ml
6 oz

10 min

Piezīme
• Varat izmantot arī atkaļķotājus uz citronskābes bāzes.
• Nelietojiet citu veidu atkaļķotājus.

Iztukšojiet pudelīšu sildītāju un rūpīgi izskalojiet tā iekšpusi. Ja joprojām ir redzamas
katlakmens paliekas, atkārtojiet atkaļķošanas procedūru.

Otrreizējā pārstrāde
Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem (2012/19/ES).
Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par atsevišķu elektrisko un elektronisko
produktu utilizāciju. Pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un
cilvēku veselību.

Garantija un apkalpošana
Ja nepieciešama informācija vai ir radusies problēma, lūdzu, apmeklējiet Philips vietni
www. philips.  com / avent vai sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī
(detalizētu informāciju skatiet komplektā iekļautajā garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav
klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips izplatītāja.
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Traucējummeklēšana
Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīcei. Ja
nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, sazinieties ar klientu
apkalpošanas centru savā valstī.
Problēma

Pēc pudelīšu sildītāja ieslēgšanas viss norises indikators strauji mirgo, un ierīce
izslēdzas.
Cēlonis
• Ūdens temperatūra pudelīšu sildītājā ir pārāk augsta vai pārāk zema.
• Ir aktivizēta aizsardzība pret ūdens pilnīgu izvārīšanos.
Risinājums • Izslēdziet ierīci un atvienojiet no elektrotīkla. Ļaujiet tai atdzist dažas
minūtes. Vienmēr uzpildiet to ar svaigu istabas temperatūras ūdeni.
• Pudelīšu sildītājs automātiski izslēdzas, ja tas ir ieslēgts un tajā nav vai ir
nepietiekami daudz ūdens. Izslēdziet ierīci un atvienojiet no elektrotīkla.
Vispirms ļaujiet tai atdzist. Vienmēr uzpildiet to ar svaigu istabas
temperatūras ūdeni pietiekamā daudzumā.
• Uzpildiet pudelītes sildītāju ar ūdeni līdz piena līmenim. Ja jāsilda liels
daudzums piena, piepildiet ar ūdeni aptuveni līdz 1 cm zem pudelīšu
sildītāja augšas. Pudelīšu sildītājs atkal ir gatavs lietošanai.
Problēma
Cēlonis

Piens ir pārāk karsts.
• Iespējams, jūs izvēlējāties nepareizo iestatījumu vai izmantojāt piena
maisiņu.
• Iespējams, pudelīšu sildītājā iepildījāt pārāk daudz ūdens.
Risinājums • Izvēlieties piena tilpuma iestatījumu atkarībā no piena tilpuma, nevis no
pudelītes lieluma.
• Ja izmantojat piena maisiņu, izvēlieties siltuma uzturēšanas/atkausēšanas
iestatījumu.
• Uzpildiet pudelītes sildītāju ar ūdeni līdz piena līmenim. Ja jāsilda liels
daudzums piena, piepildiet ar ūdeni aptuveni līdz 1 cm zem pudelīšu
sildītāja augšas. Pudelīšu sildītājs atkal ir gatavs lietošanai.
Problēma
Cēlonis

Piens joprojām ir auksts.
• Iespējams, jūs izvēlējāties nepareizo iestatījumu, izmantojat silikona
pudelīti vai uzpildījāt pudelīšu sildītāju ar siltu ūdeni.
• Iespējams, pudelīšu sildītājā neiepildījāt pietiekami daudz ūdens.
• Iespējams, jūs pudelīti esat ievietojis pudelīšu sildītājā pēc tā ieslēgšanas.
Risinājums • Ievietojiet pudelīti pudelīšu sildītājā. Uzpildiet pudelīšu sildītāju ar svaigu
istabas temperatūras ūdeni. Uzpildiet pudelītes sildītāju ar ūdeni līdz piena
līmenim. Ja jāsilda liels daudzums piena, piepildiet ar ūdeni aptuveni līdz
1cm zem pudelīšu sildītāja augšas. Izvēlieties piena tilpuma iestatījumu
atkarībā no piena tilpuma, nevis no pudelītes lieluma. Nospiediet pogu, lai
sāktu sildīšanu.
• Ja izmantojat silikona pudelīti, izvēlieties piena tilpuma iestatījumu
atkarībā no piena tilpuma. Kad viss norises indikators ir iededzies,
uzgaidiet 3–4 minūtes, līdz piens sasilst.
• Neizmantojiet siltu ūdeni.
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Problēma
Cēlonis

Pēc pudelīšu sildītāja ieslēgšanas viss norises indikators deg, bet nemirgo.
• Pudelīšu sildītājs joprojām ir pārāk karsts nākamās pudelītes sildīšanai.
Iespējams, jūs tikko beidzāt sildīt pudelīti. Izslēdziet un ļaujiet atdzist.
Risinājums • Lai paātrinātu procesu, atkārtoti piepildiet pudelīšu sildītāju ar svaigu,
aukstu ūdeni. Kad pudelīšu sildītājs ir ieslēgts, norises indikators
pakāpeniski aizpildās, norādot, ka ierīce atkal silda.
Problēma
Cēlonis

Viss norises indikators mirgo, kad tiek sildīta bērnu pārtika.
• Bērnu pārtikai ir dažāda konsistence, tāpēc ierīce nevar precīzi noteikt, cik
ilgi bērna ēdiens ir jāsilda.
Risinājums • Samaisiet bērna ēdienu, kamēr burciņa vai trauks atrodas pudelīšu sildītājā.
Lai sasniegtu optimālu rezultātu, pārbaudiet temperatūru, kamēr ēdiens
silst.
Problēma
Cēlonis

Es ikreiz sildu vienādu piena daudzumu, taču piena sildīšanas laiks atšķiras.
• Piena sasildīšanas laiks ir atkarīgs no piena un ūdens sākotnējās
temperatūras.
• Ja piens ir atdzesēts un sākumā ir auksts, tā uzsildīšanai vajadzēs vairāk
laika.
• Ja ūdens pudelīšu sildītājā ir silts vai karsts, piena uzsildīšanai vajag vairāk
laika. Sensors pielāgo sildīšanas veidu, lai izvairītos no piena pārkaršanas.
Risinājums • Lai nodrošinātu konsekventu sildīšanas laiku, pārliecinieties, vai pudelīšu
sildītājs ir uzpildīts ar pietiekamu daudzumu svaiga istabas temperatūras
ūdens.
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