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Formula Pro
Návod

na prípravu, pouţitie
a čistenie

Zlyhanie pri správnej
príprave Formula Pro®
bude mať za následok
nesprávne Formula
dávkovanie.
Prečítajte si návod na
pouţitie a pozorne krok za
krokom nasledujte
inštrukcie na čistenie,
prípravu a pouţitie.

Tento produkt môţe byť krytý pod jedným alebo viacerými z nasledujúcich, vrátane U.S. Patentu č.
8,584,901 a patentovej prihlášky v U.S. a iných krajinách.

Pokyny pre bezpečné pouţívanie








Spotrebič nesmie byť mokrý.
Iba pre domáce použitie.
Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo obdobne kvalifikovanými
pracovníkmi, aby sa predišlo možnému nebezpečenstvu.
Spotrebič môže byť použitý deťmi vo veku od 8 rokov a viac, ak im bol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa použitia
spotrebiča bezpečným spôsobom, a ak boli pochopené nebezpečenstvá s tým spojené. Čistenie a užívateľská údržba nesmie byť
vykonávaná deťmi, pokiaľ nemajú vek od 8 rokov a viac a nie sú pod dohľadom. Udržujte spotrebič a kábel mimo dosahu detí vo
veku menej ako 8 rokov.
Spotrebiče môžu byť používané osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami
s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im bol poskytnutý dozor alebo inštrukcie týkajúce sa použitia spotrebiča bezpečným
spôsobom, a ak boli pochopené nebezpečenstvá s tým spojené.
Deti by mali byť pod dohľadom, pre istotu, že nepoužívajú spotrebič ako hračku.

Toto označenie znamená, že výrobky by nemali byť likvidované spolu s ostatným domovým odpadom
v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia alebo ľudského zdravia
nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte zodpovedne s podporou opätovného využitia
materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite prosím systém zberu a recyklácie
alebo sa obráťte na predajcu, kde bol výrobok zakúpený. Môžu tento produkt využiť na bezpečnú
a environmentálnu recykláciu.

®

Formula Pro

Komponenty
Silikónová škrabka
všetko umyť pred prvým
použitím

Pre deti menšie ako 6 mesiacov, vždy používať balenú vodu vhodnú pre prípravu dojčenskej výživy. Voda z kohútika
a/alebo nesterilizovaných dojčenských fliaš môže potenciálne viesť k nežiadúcim účinkom na zdraví vášho dieťaťa.
Pripravovať len jednu fľašu, okamžite nakŕmiť a dodržiavať všetky pokyny. Neuskladňujte zvyšky pripraveného mixu.
Vždy držte dieťa pri kŕmení. Nechávanie dieťaťa bez dozoru môže spôsobiť udusenie.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Napájacie napätie: 220V-240V ~
50/60Hz

Model:FRP0045
Prúd: 2 A

Nádrţka
na vodu
všetko umyť
pred prvým
použitím

Výkon motora: 20W

Formula Pro® Ovládací panel & Svetelné
kontrolky
Svetelné
upozornenie:
Lievik
odstránený
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Tlačidlo pre výber ml vody

Pohyblivé
koleso
Zamykajúci
kryt

Dolné
meracie
koleso
Zásobník
prášku

Os
Ovládací
Panel

Kryt
lievika
všetko umyť
pred prvým
použitím

Základňa

Lievik

Svetelný indikátor ml vody

Svetelný indikátor
teploty vody

Kryt
zásobníka
na prášok

Vyhrievací výkon:500W

Zachovajte tieto pokyny

Svetelné
upozornenie-Ţiadna
voda

všetko umyť pred prvým použitím

Horné
meracie
koleso

Kryt
na
nádrţku
na vodu

všetko umyť
pred prvým použitím

Upozornenie:

Časti zásobníka
na prášok

Tlačidlo Stop
Tlačidlo Štart

všetko umyť
pred prvým
použitím

Priehradka
na lievik
Odkvapkávací rošt

Napájací
kábel

Odkvapkávacia miska
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Nastavenie zásobníka na prášok
Umyť: Lievik, Kryt lievika, vnútro zásobníka na vodu a všetky časti zásobníka prášku (viď strana 2).
Po umytí, uistite sa, že všetky časti zásobníka na prášok sú ÚPLNE SUCHÉ pred montážou.

Nastavte meracie koleso tak, aby pracovalo s

vašim typom prášku.

Vyčistite vnútorné časti- pred prvým pouţitím- bez prášku
Po nastavení zásobníka prášku, spustite čistiaci cyklus pre opláchnutie vnútorných častí.
Uistite sa, že uško je otočené
vzad. Nepridávajte prášok.

Vyberte nastavenie meracieho
kolesa 1-10 použitím priloženého
grafu s Formula Pro.

Príklad: Montované
meracie koleso nastavte
Example
:
na
#5.

Čísla na dolnom meracom
kolese

Assembled
Measuring Wheel
set to #5

Numbers on
Lower Measuring Wheel

Zatlačte horné a dolné polovičky meracieho kolesa dokopy tak, aby číslo nastavené na váš typ prášku bolo
viditeľné cez okienko na hornom meracom kolese. Práve ste namontovali vaše meracie koleso.
Umiestnite kryt zásobníka prášku
na zásobník tak, ako je znázornené.

Nastavenie zásobníka prášku a jej komponentov.

Otočte kryt zásobníka prášku
v smere hodinových ručičiek, aby
dosadol na miesto.
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Zapojte stroj do elektriny
a prepnite spínač do polohy ON

Zvoľte 300ml objem

stlačením ml tlačidla 4-krát
60, 120, 180, 240, 300 ml

1

ml
Umiestnite zásobník na prášok na
Umiestnite namontované meracie
podstavu
s „MIN“Container
a „MAX“ čiarami
Place
Powder
on Base Place
assembled Measuring Wheel
koleso
doPowder
zásobníka
prášku.
otočenými
with
“MIN” &vpred.
“MAX” lines facing front.
In
Container.

Stlačte tlačidlo START pre začatie
Press start to begin rinsing.
vyplachovania.

Umiestnite
predný
okraj
1.1.Place
the front
edge
of Locking
uzamykajúceho
krytu
pod
uško
Cover under the tab in
the
v Powder
zásobníkuContainer.
na prášok.

2.2.Press
down
on back
edge
Zatlačte
na zadný
okraj tak,
to
lock
in
place.
aby to zacvaklo na mieste.

Uzamykajúci kryt by mal vyzerať
nasledovne, keď bol vložený
správne.
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Umiestnite pohyblivé koleso do
zásobníka prášku tak, aby sa dotklo
uzamykajúceho krytu.

Zatiaľ nepridávajte
prášok.
Don’t
add powder
yet.
Postupujte
krokov
na
Follow
thepodľa
steps
on the
nasledujúcej
strane
next
page to
run pre
an
internal
cycle
spusteniecleaning
vnútorného
BEFORE
using
thepoužitím
čistiaceho cyklu
PRED
Formula
Pro®
with powder.
Formula Pro
® s práškom.

Doplňte vodu po MAX čiarku
destilovanou vodou.

Umiestnite 300ml alebo väčšiu
nádobu na odchytávanie vody

Formula Pro® sa zastaví po
nadávkovaní 300ml vody.

Zlikvidujte vodu, ktorá sa
zachytila v nádobe.

Vaša Formula Pro® je teraz pripravená na pouţitie s práškom.
Nasledujte kroky na stranách 5 a 6 pre prípravu fliaš Formula Pro®.
Vždy použite čistú a sterilizovanú fľašku, cumeľ alebo iné zariadenia na kŕmenie.
Umyte si a vysušte ruky pred narábaním so sterilizovanými fľaškami. Pripravte do
fľašky množstvo podľa potreby a neuskladňujte už pripravený nápoj pre ďalšie použitie.
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Príprava fľašky s nápojom

Príprava fľašky s nápojom - pokračovanie

Nasledujte kroky na nasledujúcich stranách pre prípravu fliaš s Formula Pro®

Vyberte správnu výšku podstavca
odkvapkávacej misky na základe výšky
fľaše.
Zdvihnite a vytiahnite pre odstránenie.
Zatlačte dnu a dolu pre inštaláciu.

Nalejte vodu po MAX čiarku.

Nasypte prášok do zásobníka
a uzatvorte krytom.

Nasypte prášok voľne a rovnomerne do zásobníka prášku. Nikdy nenasypte viac
ako je MAX čiarka. Nikdy nepresypte zásobník prášku.

Nízka fľaša

Vysoká fľaša

Upravte podstavec odkvapkávacej misky tak, aby fľaša bola čo najbližšie k výstupu lievika.
Tým sa uistíte, že sa zmes nevyleje mimo fľašky.

60,120,180,240,300 ml

60,120,180,240,300 ml

ml

ml

Vyberte objem fľašky pomocou stlačenia tlačidla „ml“.
S každým stlačením sa objem zvýši o 60 ml.

Keď je požadovaný objem mililitrov zvolený, stlačte
START pre dávkovanie a prípravu zmesi.

Prášok môže byť rozložený rovnomerne s 3 ramenami nachádzajúcimi sa na kryte nádoby na prášok pred uzavretím.

Teplotné Indikačné Svetielka

Blikajúca žltá =
zohrievanie vody.

Silná zelená = voda
je teplá
a pripravená.

Blikajúca žltá a zelená =
voda naliata do nádržky je
príliš horúca alebo studená

Skontrolujte, či sa nenachádzajú
hrudky a premiešajte, pokiaľ je to
potrebné.
Otestujte teplotu...

O teplote vody
Ohrievač v nádržke na vodu zohreje vodu a udrží ju teplú, kým
je prístroj zapnutý.
Ak doplníte nádržku na vodu so studenou vodou alebo vodou
izbovej teploty a je potrebné použiť prístroj ihneď, prístroj
môže byť použitý, kým sa voda zohrieva (blikajúce žlté svetlo).
Ak spustíte prístroj s chladnou vodou alebo vodou izbovej
teploty než je voda teplá a pripravená, vždy sa uistite, že
formula je zmiešaná správne a neobsahuje hrudky.
Pre čo najrýchlejšie zohriatie, vždy naplňte nádržku na vodu
vodou izbovej teploty alebo studenou vodou. Blikajúce zelené
a žlté svetielko znamená, že voda naliata do nádržky na vodu je
príliš horúca alebo príliš studená.
Prístroj nebude pracovať, pokiaľ bliká zelené a žlté svetielko.
Pokiaľ nechcete čakať dlho na ohrev, nedopĺňajte vodu
uchovávanú v chladničke.
Nikdy nenapĺňajte nádržku na vodu horúcou vodou. Ak prevaríte
vodu pred tým, ako ju použijete v prístroji, nechajte vodu vychladnúť
na telesnú alebo izbovú teplotu pred tým, než ju nalejete do nádržky.

...a môžete nakŕmiť dieťa.

Prístroj nadávkuje zmes do fľašky
a zastaví sa hneď po skončení
dávkovania.

Skontrolujte hladinu zmiešanej zmesi.
Hladina sa môže javiť vyššie,
vzhľadom k pridanému objemu prášku
alebo premenlivosti značiek fliaš.
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Nikdy neodstraňujte nádrţku na vodu, lievik alebo zásobník na prášok, pokiaľ je prístroj v prevádzke.
Vždy držte fľašku, keď kŕmite dieťa. Nikdy nepodopierajte fľašku z hora a nenechávajte vaše dieťa počas kŕmenia bez dozoru.

5

Príprava fľašky s nápojom pokračuje na ďalšej strane

Po kŕmení dieťaťa z fľaše, zlikvidujte akýkoľvek pozostatok zmesi.
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Denné čistenie

Tipy pre uţívateľov

Pred čistením odpojte prístroj zo siete. Nepoužívajte drôtenky na čistenie prístroja.
Lievik, kryt lievika a spodok zásobníka prášku MUSIA BYŤ VYČISTENÉ jedenkrát za deň (ak sa
prístroj pouţíva denne). Postupujte podľa týchto krokov pri čistení Formula Pro® častí každý deň.

Vždy sa uistite, že hladina prášku je nad povrchom pohyblivého
kolesa. Budete vedieť, že je potrebné doplniť zásobník prášku,
keď ktorékoľvek zo štyroch horizontálnych ramien pohyblivého
kolesa bude viditeľné cez prášok.

Doplňte, keď sú ramená pohyblivého
kolesa viditeľné.

Nepouţívajte prístroj pokiaľ hladina prášku je pod MIN
čiarkou, ktorá je vyznačená na zásobníku prášku.

1

2
Odstráňte lievik a kryt lievika
potiahnutím von a dole.

3

Odstráňte kryt lievika z lievika
zdvihnutím krytu lievika.

Umyte a opláchnite lievik a kryt
lievika dôkladne.
Lievik a kryt lievika je možné umývať
v umývačke a sú tiež bezpečné

pre sterilizáciu parou.

S odstráneným lievikom a upevneným zásobníkom na prášok k prístroju,
utrite všetok suchý prášok zo spodnej časti zásobníka a priehradky lievika
krúživým pohybom so suchým papierovým obrúskom alebo suchou
mäkkou handričkou. Utrite spodok zásobníka čistou suchou handričkou.

Nikdy nepoužívajte mokrú alebo vlhkú handričku na čistenie
priehradky lievika alebo spodku zásobníka na prášok.

4
Utrite spodok zásobníka prášku
suchou a čistou handričkou.

Vždy sa uistite, že je lievik a kryt lievika úplne suchý pred tým,
ako ho umiestnite do prístroja.

Mesačné čistenie

Časti zásobníka prášku, nádržka na vodu a podstava by mali byť čistené raz za mesiac.

Zásobník prášku a časti zásobníka by
mali byť čistené raz za mesiac
vyprázdnením akéhokoľvek
zostatkového prášku (prášok môže byť
uschovaný pre dopĺňanie) a vyčistené
jemným čistiacim prostriedkom a mäkkou
handričkou alebo špongiou.

Nikdy neumývajte zásobník
v umývačke.
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Nádržka na vodu by
mala byť čistená raz
za mesiac jemným
čistiacim
prostriedkom
a mäkkou handričkou
alebo špongiou.
Opláchnite vnútro
nádržky na vodu
dôkladne pred
naplnením čistou,
čistenou vodou.
Utrite vonkajšok nádržky
na vodu vlhkou čistou
handričkou.
Nikdy neponárajte nádrţku na vodu do
vody a nikdy nenavlhčite elektroniku
v podstave nádrţky na vodu. Ak sa
elektronika v podstave nádržky na vodu
namočí, je potrebné ju nechať úplne vyschnúť
na vzduchu pred umiestnením späť. Nikdy

neumývajte nádrţku na vodu
v umývačke.

K jednoduchému oddeleniu vrchného meracieho kolesa
od spodného meracieho kolesa, zatlačte zdvihnutú
centrálnu oblasť zároveň, ako držíte vonkajšie okraje
( tak ako je zobrazené na obrázku vpravo ).

Neodstraňujte nádržku na vodu z podstavy, keď ju chcete
doplniť. Jednoducho nadvihnite vpredu kryt nádržky a nalejte
vodu. Uistite sa, že hladina vody je nad MIN čiarkou.
Dopĺňajte nádržku na vodu pravidelne vodou izbovej
teploty a nechajte prístroj zapnutý. Týmto spôsobom
a
bude voda vždy teplá a pripravená na podávanie.

V prípade, že sa prášok pri
dopĺňaní formuje do kužeľovitého
tvaru, použite 3 ramená na dne
krytu zásobníka prášku na
urovnanie povrchu prášku. Vždy
udržujte úroveň prášku pod MAX
čiarkou a nikdy nepreplňte

Pred tým, ako
uzatvoríte kryt,
uistite
sa, že
Make
sure
úroveň prášku
powder is
nie je nad MAX
not above
čiarkou.

the MAX line

before
closing lid.

zásobník prášku.
Podstava prístroja by mala byť
poutieraná vlhkou, mäkkou handričkou
alebo špongiou a hneď vysušená. Nikdy

neponárajte podstavu alebo
zástrčku do vody alebo iných
tekutín. Vysušte podstavu
prístroja po čistení.

VŢDY POSTUPUJTE PODĽA POKYNOV A DÁVAJTE POZOR NA DÁTUM SPOTREBY NA PRÁŠKU, UVEDENÝ VÝROBCOM NA ŠTÍTKU

Formula Pro môže byť použitá kedykoľvek počas procesu zohrievania vody, ale nie všetky druhy prášku
sa dobre zmiešajú so studenou vodou alebo vodou izbovej teploty. Vždy skontrolujte, či zmes
neobsahuje hrudky a jemne pretrepte zatvorenú fľašu, aby ste úplne zmiešali prášok s vodou.
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Riešenie problémov
Situácia
Prístroj sa nezapne.

Možná príčina
Prístroj je odpojený.

Uistite sa, že zástrčka je
je spoľahlivo zastrčená v zásuvke.

Prístroj nie je zapnutý.

Zapnite vypínač na spodnej zadnej
strane prístroja do polohy ON.

Náprava

Meracie koleso je nastavené
na nesprávne číslo pre typ prášku.

Uistite sa, že meracie koleso je
nastavené na správne číslo pre typ
vášho prášku.

Uzatvárací kryt nie je uzamknutý
pod uškom v zásobníku na prášok.

Skontrolujte uzatvárajúci kryt a uistite
sa, že okraj je uzamknutý pod uškom
na zásobníku na prášok. Viď strana 3,
krok 5 pre viac detailov.

Nenadávkovanie vody

Nádržka na vodu nie je úplne umiestnená.

Zatlačte nádržku na vodu úplne dole
na podstavu.

Zmena mierky
na zahrievacej doske

Voda bohatá na minerály je používaná
opakovane.

Vyčistite zahrievaciu dosku a použite
čistú/destilovanú vodu.

Nádržka na vodu je odstránená
Alebo nie je umiestnená úplne.

Umiestnite nádržku na vodu na
podstavu alebo úplne zatlačte dolu.

Vodná hladina je pod MIN čiarkou.

Prilejte viac vody do nádržky na vodu.

Zásobník prášku je odstránený
alebo nie je umiestnený úplne.

Umiestnite zásobník na podstavu
alebo zatlačte úplne smerom dole.

Kryt zásobníka na prášok nie je úplne
zatvorený.

Otočte kryt zásobníka na doraz
v smere hodinových ručičiek.

Prášok usadený na kryte
lievika a na spodku
zásobníka na prášok.

Časté použitie bez čistenia spodnej časti
zásobníka na prášok. Viď strana 7,
krok 4 pre viac detailov.

Vyčistite kryt lievika a dno zásobníka
prášku častejšie, po každej 5-6 fľaške,
alebo aspoň jedenkrát za deň.

Kryt zásobníka na prášok je opačne.

Uistite sa, že uško na vonkajšom okraji
krytu zásobníka je otočené chrbtom
k prístroju a v zábere s bezpečnostným
spínačom.
Viď strana 4, krok 1&2 pre viac detailov.

Nádržka na vodu je plná,
červené (žiadna voda)
Svetielko svieti.

Nádržka na vodu nie je úplne umiestnená.

Zatlačte nádržku na vodu úplne dole
na podstavu.

Lievik nezasadne úplne
do priehradky na lievik.

Kryt lievika nie je umiestnený rovno
na lieviku alebo nie je úplne zatlačený.

Vyrovnajte uško na prednej časti krytu
lievika so zárezom na lieviku a zatlačte

Voda v nádržke na vodu je príliš horúca.
( Blikajúce zelené a žlté teplotné svetielko)
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Príliš veľké množstvo
prášku je nadávkované.

Možná príčina

Vložte lievik alebo stlačte prednú
časť lievika do jednej roviny s prístrojom

( Blikajúce zelené a žlté teplotné svetielko)

Nebolo nadávkované
správne množstvo prášku

Situácia

Lievik je odstránený alebo nie je
úplne zasunutý.

Voda v nádržke na vodu je príliš studená.

Teplota nadávkovanej
zmesi je príliš
vysoká/nízka.

Náprava

Riešenie problémov

Voda nebola ohriatá na správnu teplotu.

Umožnite dostatočné zohriatie vody
alebo nalejte teplejšiu vodu do nádržky,
aby ste urýchlili zohrievanie.
Umožnite ochladenie vody
alebo nalejte chladnejšiu vodu
do nádržky, aby ste urýchlili ochladenie
Počkajte, kým ohrievač zohreje vodu
v nádržke. Zelené svetielko v „teplotnej“
sekcii na ovládacom paneli sa rozsvieti,
keď voda dosiahne správnu teplotu.

Hladina prášku v zásobníku na prášok
je príliš nízko.

Doplňte zásobník väčším množstvom
prášku.

Prášok je zaseknutý v meracom kolese
prášku.

Uistite sa, že silikónová škrabka
je správne nainštalovaná.

Meracie koleso je nastavené
na nesprávne číslo pre typ prášku.

Uistite sa, že meracie koleso
je nastavené na správne číslo pre typ
vášho prášku.

kryt lievika úplne dole.

Ak nemôžete odstrániť problémy so zariadením pomocou tabuľky závad, ktoré sú uvedené vyššie, prosím
kontaktujte zákaznícky servis: www.babybrezza.sk

Zákaznícky servis a záruka
Ak máte problémy so svojim Baby Brezza Formula Pro prístrojom, prosím
kontaktujte náš zákaznícky servis na www.babybrezza.sk, pred vrátením tovaru, aby sme
vám mohli poskytnúť náš najlepší servis a prispôsobiť ho konkrétnej situácii.

Obmedzená 2-ročná záruka

Obmedzená záruka je platná iba na tovar kúpený prostredníctvom autorizovaných predajcov a používaný v Európskej
Únii. Kúpa prostredníctvom neautorizovaných predajcov alebo použitie tovaru mimo Európskej Únii automaticky ruší
platnosť tejto záruky.
Táto záruka je k dispozícii iba zákazníkom. Pokiaľ vlastníte Baby Brezza Formula Pro prístroj, ktorý bol zakúpený v maloobchode
pre osobné, rodinné alebo domáce použitie, stávate sa zákazníkom. S výnimkou prípadov vyžadovaných podľa platných
právnych predpisov štátu, táto záruka nie je k dispozícii pre maloobchodníkov alebo iných obchodných odberateľov alebo
vlastníkov. Zaručujeme, že váš Baby Brezza Formula Pro prístroj bude bez materiálnych chýb alebo chýb prevedenia pri
normálnom použití v domácnosti po dobu dvoch rokov od dátumu pôvodného nákupu. Zákazník bude musieť predložiť originál
dokladu o kúpe za účelom získania záručnej výhody. V prípade, že nemáte doklad o nákupe, bude ako dátum nákupu pre
uplatnenie tejto záruky slúžiť dátum výroby. Ak by sa váš Baby Brezza Formula Pro prístroj ukázal byť chybný v priebehu
záručnej doby, opravíme ho alebo, ak vezmeme do úvahy, že je to nutné, vymeníme ho. Ak chcete získať záručný servis, prosím
obráťte sa na zákaznícky servis na webstránke www.babybrezza.sk.
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