Instruktioner till silikon skrapa
Silikon skrapan bör tvättas före första användning. Du kan lämna det installerat på spärrlåset under tiden du tvättar,
men om du behöver ta bort eller byta ut den ska du följa instruktionerna nedan.

Intruktioner
För att ta bort: dra försiktigt skrapan För att installera: Sammanfoga skrapan
från toppen för att avlägsna och glida
med luckan i låsningsspärren och
ut ur luckan i låsningsspärren.
tryck försiktigt in i luckan.

för installation, användningoch rengöring

Samtidigt som du drar från
undersidan, tryck på ovansidan för
att placera den första hullningen.

Fortsätt att trycka ner längst upp på
skrapan medan du försiktigt drar
för att ge plats åt all hullning.

Korrekt
Korrekt

Inkorrekt

Inkorrekt

Inkorrekt

Undersida

När skrapan monteras på rätt sätt kommer den övre delen sitta i jämnhöjd
med spärrlåset. Kontrollera att det är rätt passning genom att jämföra med
ritningen ovan.

Undersida

Kontrollera riktningen för skrapan när den är monterad i låsspärr.
Sett från undersidan av låsspärren bör silikon skrapan passa undersidan
utan att sticka ut, som visas på bilden ovan.

Kundtjänst och Garanti
Om du upplever problem med din Baby Brezza Formula Pro, var god kontakta din
återförsäljare eller kundtjänst på: babybrezza@ibpscandinavia.se, så att vi kan erbjuda dig
bästa service anpassad efter dina behov.

Begränsad 2-års garanti

Den begränsade garantin är endast giltig på produkter köpta genom auktoriserade återförsäljare och användning
inom den Europeiska Unionen. Att köpa produkten av en otillåten återförsäljare eller att använda produkten utanför
Europeiska Unionen, upphäver garantin.
Denna garanti är endast tillgänglig för konsumenter. Du är en konsument om du äger en Baby Brezza Formula Pro som
köpts i detaljhandeln för personlig,- familj- eller hushållsbruk. Med undantag för rådande lagar gäller denna garanti ej för
återförsäljare eller annat kommersiellt inköp eller ägandeskap. Vi garanterar att din Baby Brezza Formlua Pro kommer att
vara fri från defekter i material och användande i två år från inköpsdatum. Konsument kommer att krävas på original
inköpsbevis för att erhålla garantiåtaganden. I de fall du saknar bevis för inköpsdatum gällande garantiåtaganden gäller
tillverkningsdatum. Om din Baby Brezza Formula Pro skulle visa sig ha defekter under garantiperioden kommer vi att
reparera den, eller om nödvändigt, ersätta den.
För att erhålla garantiservice, var god kontakta kundtjänst på babybrezza@ibpscandinavia.se.

© 2016 Baby Brezza Enterprises LLC

Felaktig installation av
FORMULA PRO® resulterar i
felaktig dosering av välling.
Läs intruktionsmanualen
noggrant och följ
instruktionerna för rengöring,
installation och användning
steg-för-steg.
Maskinen KAN EJ returneras
eller återköpas om den har
blivit använd, såvida det inte
är något fel på maskinen som
täcks av garantin. Formula Pro®
blandar varmt (ej kokande)
vatten och pulver. En del pulver
kräver omskakning för att lösa
eventuella klumpar.

babybrezza.com

Denna produkt är skyddad av en eller flera patenteringar samt sökta patenteringsansökningar
inkluderade i U.S. Patent No. 8,584,901 och Canadian Patent No. 2,842,603 i USA samt övriga lander.

Intruktioner för säker användning

• Apparaten får inte sänkas ned i vätska.
• Avses endast för hushållsanvändning.
• Om strömsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, tillverkarens serviceställe eller annan
kvalificerad person/företag för att undvika faror.
• Denna apparat får användas av barn från 8 år och uppåt om de övervakas eller fått instruktioner
angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår de risker som följer. Rengöring och
underhåll får utföras av barn från 8 år och uppåt med övervakning. Håll apparaten och dess sladd
utom räckhåll för barn yngre än 8 år.
• Apparaten kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist
på erfarenhet och kunskap om dem övervakas eller får instruktioner gällande användning av
apparaten på ett säkert sätt och om de förstår de medföljande riskerna.
• Barn bör övervakas för att försäkra att dem inte leker med apparaten.

Denna märkning indikerar att produkterna inte ska kasseras tillsammans
med annat hushållsavfall i hela EU. För att undvika eventuella skador på
miljön eller människors hälsa av okontrollerad avfallshantering, återvinn
det ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser.
För att återlämna den använda enheten, använd retur och insamlingssystem
alternativt kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan då ta
produkten för miljöanpassad återvinning.
Varning:

För spädbarn under 6 månader, använd alltid vatten på flaska anpassad för modersmjölkersättning. Kranvatten och/eller osteriliserade nappflaskor kan ge biverkningar på ditt barns
hälsa. Förbered endast en flaska åt gången, mata omedelbart och följ alla instruktioner noga.
Förvara inte kvarvarande vällingblandning. Håll alltid barnet medan du matar. Att lämna
barnet obevakad kan orsaka kvävning.

Kranvatten bör kokas innan användning för sterilisering.
TEKNISK DATA
Spänning: 220V-240V 50/60Hz

Modell: FRP0045

Värme styrka: 500W
Motor styrka: 20W

Formula Pro® Knappar & indikator lampor
Vatten ml indikator LEDs

Vatten temperature
indikator LEDs
1

Stopp knapp
Vatten ml väljknapp

Rengör allt före första
användning

Lock till
pulverbehållare
Omröringshjul

Silikon skrapa
Rengör före första användning

Lock till
vattenbehållare

Rengör före första
användning

Vattenbehållare
Rengör före första
användning. Placera
ej i ångsterilisator
eller diskmaskin.
De elektriska
komponenterna får
ej sänkas i vatten.

Låsspärr för lock
Övre mäthjul

Nedre mäthjul

Pulverbehållare
Placera ej i ångsterilisator
eller diskmaskin.

Axel
Kontrollpanel

Trattskydd

Rengör före första
användning

Bas

Tratt

Rengör före första
användning

Tratt ut
position
varning LED

Varning för
inget vatten LED

Formula Pro®
Komponenter

Delar för
pulverbehållare:

Start knapp

Strömsladd

Trattutrymme
Flaskgaller

Placera ej i ångsterilisator
eller diskmaskin.

Droppbricka
2

Pulverbehållare installation- innan första användning

Rengör inre delar- innan första användning- utan pulver

Tvätt: Tratt, trattskydd, insidan av vattenbehållare, och alla delar av pulverbehållaren (se sida 2)
Efter tvätt, se till att alla delar av pulverbehållaren är HELT TORRA innan montering.

När du har installerat pulverbehållaren, kör en rengöringscykel för att skölja de inre delarna.

Ställ in mäthjulet så att det passar pulversorten.
1 Välj mäthjulinställning
2
2a

1

Se till att fliken är på baksidan.

2

3

1-10 med hjälp av listan som
medföljer Formula Pro.

Exempel: Monterad
mäthjul inställd på #5

Siffror på lägre mäthjul

Vrid locket till pulverbehållaren
Placera locket till pulverbehållaren
på pulverbehållaren, enligt bilden. medsols för att den ska låsas på plats.

Tryck ihop övre och nedre halvan av mäthjulet så att siffrorna på pulverinställingen visas
genom luckan på övre mäthjulet. Du har nu monterat mäthjulet.

Ställ in pulverbehållaren och delarna.
3
4

5

Tillsätt
inte pulver.

2

4

5

Anslut maskinen och sätt
strömbrytaren till ON-läge.

6

Välj mängden 300 ml
genom att trycka på
ml knappen fyra gånger.

1

Placera pulverbehållaren på basen
med “MIN” och “MAX” linjer riktad framåt

5a

Det låsbara locket bör se ut såhär när det
sätts in ordentligt. Se till att främre kanten
av det låsbara locket är under fliken i
pulverbehållaren. Det låsbara locket MÅSTE
vara korrekt installerad, annars kan maskinen
felaktigt fördela mängden pulver.

3

Placera det monterade
mäthjulet i pulverbehållaren.

6

Placera styrhjulet i pulverbehållaren,
sammanfoga med axeln och tryck
ner så att den når det låsbara locket.

Tryck start för att börja skölja.

Tillsätt
inte pulver.

MYCKET VIKTIGT!

Fyll på vatten till MAX linjen
med destillerat vatten.

Placera 300ml eller större
behållare för att fånga upp vattnet.

Formula Pro® stannar efter
dispensering av 300 ml vatten.
Häll ut vattnet som har
samlats i behållaren.

1. Placera den främre kanten av
det låsbara locket under fliken i
pulverbehållaren.

Check that water tank is correctly
fitted with hook slotted into machine,
and contacts flush with base.

2. Tryck ner den bakre kanten så
hålet glider över axeln.

Din Formula Pro® är nu redo att användas med pulver.

Tillsätt inte pulvret än. Följ
stegen på nästa sida för att
köra en invärtes rengöring
INNAN användning av
Formula Pro med pulver.

Följ stegen på sidan 5 och 6 för att förbereda flaskor med Formula Pro®.
Använd alltid en ren och steriliserad flaska, munstycke eller annan matningsutrustning.
Tvätta och torka händerna innan du hanterar steriliserade flaskor.
Blanda inte välling för senare användning, gör enbart den mängd som är nödvändig.
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Förberedelse av flaska

Fortsättning på förberedelser av flaska

Följ stegen på dessa sidor för att förbereda flaskor med Formula Pro®

Välj rätt höjd för droppbricka
baserat på flaskans höjd.

3

1

Fyll vatten till MAX linje. Använd ALLTID kokt
vatten, kyld eller buteljerad, renat vatten
anpassad för modersmjölkersättning.

2

Hög flaska

Justera droppbrickan så att flaskan är så nära trattutgången som möjligt.
Detta kommer att se till så att ingen välling spills utanför flaskan.

Fyll pulverbehållaren med pulver
och stäng locket.

Häll pulvret försiktigt och jämnt in i pulverbehållaren. Fyll aldrig mer än MAX linjen.
Packa aldrig ner pulver eller överfyll pulverbehållaren.
Pulvret kan spridas ut med med de tre armarna i pulverbehållarens lock före stängning.
Tempratur indicator lampa

Lyft upp och dra ur för att ta bort.
Tryck in och ner för att installera.

låg flaska

4

Välj flaskstorlek genom att trycka på ml-knappen.
Med varje tryck kommer mängden att öka med 60 ml.

5

När önskad ml storlek är vald, tryck start
för att dosering av välling skall påbörjas.
En del pulver kommer att klumpa sig.
Kontrollera alltid efter klumpar och
skaka om för att lösa upp dessa om
nödvändigt. Testa temperaturen…

Om vattentemperatur
Värmaren i vattentanken värmer upp och håller vattnet varm så länge
maskinen är påslagen. Om påfyllning i vattentanken görs med kall
eller fingervarmt vatten för omedelbar användning, kan maskinen
användas medan vattnet värms upp (blinkande gul lampa).

Blinkande gul =
vattnet värms upp

Stadig grön = vatten
uppvärmd och klar

Blinkande gul och grön =
vattnet som hälls i tanken
är för varm eller för kall.

5

Om du kör maskinen med kallt eller fingervarmt vatten innan vattnet
hunnit bli varm och klar, se då alltid till att vällingen är blandad
ordentligt och kontrollera eventuella klumpar.
... och

Vattentemperaturen varierar med några grader enligt tankens
värmecykel.
För snabbast uppvärmningstid, fyll alltid på vattentanken med
ljummet eller kallt vatten. Blinkande grön och gul lampa betyder att
vattnet som hällts i vattentanken är för varmt eller för kallt. Maskinen
fungerar inte medan den gula och gröna lampan blinkar. Se till att
inte använda vatten direkt från kylskåpet om du inte vill vänta för
länge med att vattnet värms upp.
Fyll aldrig på vattenbehållaren med varmt vatten. Om du kokar
vattnet innan du ska hälla den i maskinen, vänta då tills vattnet har
kylts ner till rumstemperatur innan du häller det i vattenbehållaren.

Flaskförberedelser forsätter på nästa sida

Maskinen doserar välling i flaskan
och stannar automatiskt när
det är färdigt.

6

Kontrollera nivån av blandad
välling. Nivån kan verka något
högre beroende på det tillsatta
pulvrets volym eller flaskans
märke.

7

mata
barnet.

8

Trattens LED-varningsindikator tänds efter var 4e flaska för att påminna dig om att rengöra tratten och undersidan av
pulverbehållaren. Följ instruktionerna för rengöring på nästa sida för att rengöra tratten och återställa LED-varningsindikatorn.
Ta aldrig bort vattentanken, tratten eller pulverbehållaren medan maskinen är i arbete.
Håll alltid i flaskan när du matar barnet. Stöd aldrig flaskan uppåt och lämna barnet obevakat vid matning.
Efter att barnet har druckit klart från flaskan, häll ut den överblivna vällingblandningen.
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Månadsrengöring

Daglig rengöring

Delarna av pulverbehållaren, vattentanken och basen bör rengöras en gång i månaden.

Koppla ur apparaten före rengöring. Använd inte sträva dynor för att rengöra maskinen.

Tratten, trattskydden och undersidan av pulverbehållaren MÅSTE RENGÖRAS en gång per dag
(om maskinen används dagligen). Följ dessa steg för att rengöra Formula Pro® delarna varje dag:

1
2

1
Ta bort tratt och trattskydd
genom att dra ut och ner.

3

Ta bort traddskyddet från tratten
genom att lyfta på trattskyddet.

Tvätta och skölj tratt och trattskydd
noga.

Med tratten borttagen och pulverbehållaren fäst vid maskinen, torka
vällingpulvret genom hålet på undersidan av pulverbehållaren och
trattdelen i en cirkulär rörelse med en torr pappershandduk eller
mjuk och torr trasa.
Använd aldrig en våt eller fuktig trasa för att rengöra trattdelen
eller undersidan av pulverbehållaren.
Se alltid till så att tratt och trattskydd är helt TORRA innan de
placeras på maskinen.

4
Torka undersidan av pulverbehållaren.

Pulverbehållaren och dess delar bör
rengöras en gång i månaden genom
att man tömmer kvarvarande pulver
(pulver kan sparas för påfyllning) och
rengörs med mild rengöringsmedel
och en mjuk trasa eller svamp.
Ställ aldrig in pulverbehållaren
i diskmaskinen.

Vattenbehållaren bör
rengöras en gång i månaden
med mild rengöringsmedel
och mjuk trasa eller svamp.
Skölj utsidan av
vattenbehållaren noggrant
innan den fylls på med renat
vatten. Torka utsidan av
behållaren med en ren och
fuktig trasa. Sänk aldrig ner
vattenbehållaren i vatten
och blöt inte ner
elektroniska delar i basen
till vattenbehållaren. Om elektroniken i botten
av vattenbehållaren blir blöt, låt den lufttorka
ordentligt innan du sätter tillbaka den. Ställ
aldrig in vattenbehållaren i diskmaskinen.

2

Användningstips
Fyll på när styrhjulsarmarna
är synliga.

3
Basen till maskinen bör torkas med
en fuktig, mjuk trasa eller svamp
och torkas omedelbart. Doppa
aldrig ner basen eller kontakten i
vatten eller annan vätska. Torka
maskinens bas efter rengöring.
Ställ inte in i diskmaskin,
mikrovågsugn eller ugn.

Se alltid till at pulvernivån är ovanför toppen av styrhjulet. Du kommer att
märka när där är dags för påfyllning av pulverbehållaren när någon av de fyra
horisontala armarna av styrhjulet är synligt genom pulvret.
Använd inte maskinen när pulvernivån är under MIN-linjen som är
markerad på pulverbehållaren.

Ställ ALDRIG in någon del av maskinen i diskmaskin, steriliserare,
eller något annat föremål som använder varmt vatten.
Värmeöverskott bidrar till att delarna förstörs.
Om du råkar spilla pulver på utsidan av behållaren och
det hamnar på Formula Pro eller mellan vattentanken
och maskinen, torka direkt bort pulvret med en ren och
torr trasa för att få en ren yta.

Trattrengörings indikator LED
Efter var fjärde flaska som blandas kommer trattens LED indikator att blinka
som en påminnelse att ta bort tratten och rengöra den. Om du trycker på start
knappen utan att rengöra tratten först kommer Formula Pro börja pipa och
trattens LED indikator fortsätta att blinka.
Ta loss tratten, (Trattens LED kommer då lysa). Följ anvisningarna för rengöring och
torkning av tratten och placera sedan tillbaka den på sin plats. Trattens LED indikator
kommer då sluta lysa när tratten är satt tillbaka på sin plats.

7

FÖLJ ALLTID INSTRUKTIONER OCH NOTERA PULVRETS UTGÅNGSDATUM AV TILLVERKSETIKETTEN

Make sure
powder is
not above
the MAX line
before closing
lid.

Om pulvret bildar en kornformad hög när du fyller på
pulverbehållaren, använd de tre armarna i botten av
pulverbehållarens lock för att försiktigt jämna ut pulvret.
Always keep the powder level below the MAX line
and never pack powder in the Powder Container.

Der Formula Pro Milchzubereiter kann jederzeit während des Wassererwärmungszyklus verwendet werden.
Allerdings lassen sich nicht alle Milchpulver gut mit kaltem Wasser oder Wasser mit Zimmertemperatur
vermischen. Immer auf Klumpen prüfen und die verschlossene Flasche vorsichtig schütteln oder hin und her
rollen, um das Milchpulver vollständig mit dem Wasser zu vermischen.
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Felsökning
Tillstånd
Maskinen startar inte.

Möjlig orsak

Åtgärd

Enheten är inte kopplad.

Se till att kontakten är ordentligt
insatt i vägguttaget.

Enheten är inte påslagen.

Vrid omkopplaren på nedersta
bakdelen av enheten från OFF till ON.

Tratten är borttagen eller inte helt
införd.

Sätt in tratt eller tryck på främre delen
av tratten tills den jämns med maskinen.

Vattenbehållaren är borttagen eller
inte helt på plats.

Sätt vattenbehållaren på basen eller
tryck ner hela vägen.

Vattennivån är under “MIN” linjen.

Tillsätt mer vatten i vattenbehållaren.

Pulverbehållaren är borttagen eller
inte helt på plats.

Placera pulverbehållaren på basen
eller tryck ner hela vägen.

Locket till pulverbehållaren är inte
fullständigt stängd.

Vrid locket till pulverbehållaren
medsols för att stänga helt.

Pulverbehållarens lock är på
bakåtvänd.

Säkerställ att fliken på ytterkanten av
pulverbehållaren är vänd mot baksidan
av maskinen och sammankopplad med
säkerhetsbrytaren. Se sidan 4, steg 1 &
2 för detaljer.

Vattnet i vattenbehållaren är för kallt.
(Grön & gul Tempratur LEDs blinkar)

Vattnet i vattenbehållaren är för varm.
(Grön & gul Tempratur LEDs blinkar)
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Felsökning

Tillåt vattnet att värmas upp eller häll
varmare vatten i vattenbehållaren för
att öka temperaturen snabbare.
Tillåt vattnet att kyla ner eller häll kallt
vatten i vattenbehållaren för att sänka
temperaturen snabbare.

Tempraturen av
dispenserad välling
är för kallt.

Vattnet har inte värmts upp till rätt
temperatur.

Vänta på uppvärmaren att värma
vattnet i behållaren. Grön LED i
”temp” sektionen av kontrollpanelen
kommer att visa när vattnet når rätt
tempratur.

Inte tillräcklig dosering
av pulver.

Pulver nivån i pulverbehållaren är
för låg.

Fyll på behållaren med mer pulver.

Pulver har fastnat i pulvermäthjulet.

Se till att silikon skrapan är installerad.

Mäthjulet är inställt på fel siffra för
pulversort.

Se till att mäthjulet är inställd på
rätt nummer för det pulver som
ska användas.

Tillstånd
För mycket dosering
av pulver.

Möjlig orsak

Åtgärd

Mäthjulet är inställd på fel nummer
för det pulver som ska användas.

Se till att mäthjulet är inställd på
rätt nummer för det pulver som
ska användas.

Låsspärren är inte låst under fliken
i pulverbehållaren.

Kontrollera låsspärr och se till att
kanten är låst under fliken i
pulverbehållaren.
Se sidan 3, steg 5 för detaljer.

Ingen dosering av vatten.

Vattenbehållaren sitter inte i helt.

Tryck ner vattenbehållaren hela
vägen på basen.

Fördelar inte vatten eller
välling. Gul eller grön
Tempratur LEDs blinkar
när start knappen trycks
in.

Delarna av pulverbehållaren fastnar.

Stäng av strömmen, ta bort pulvret
från pulverbehållaren, kontrollera
och ta bort eventuella blockeringar,
sätt på strömmen igen och återgå
till normal användning.

Skalning på
vattenbehållarens
värmeplatta.

Ständig användning av mineralrikt
vatten.

Rengör värmeplattan och använd
destillerat vatten.

Uppbyggande av pulver
på trattskydd och
undersidan av
pulverbehållaren.

Frekvent användning utan att rengöra
undersidan av pulverbehållaren. Se
sidan 7, steg 4 för detaljer.

Rengör trattskydd och
pulverbehållarens undersida
regelbundet, var 5:e-6:e flaska, eller
en gång per dag.

Vattenbehållaren är full,
röd “inget vatten”
belysning är på.

Vattenbehållaren är inte ordentligt i.

Tryck ner vattenbehållaren hela
vägen i basen.

Yellow and green
lights flash

Water Tank not properly installed

Make sure tank connects properly
to base, with hook on side engaged
in slot on machine.

Tratten passar inte hela
vägen in i trattdelen.

Trattskyddet är inte rakt på tratten
eller inte nedtryck hela vägen.

Sammanfoga fliken på framsidan
av trattskyddet med jacket i tratten
och tryck ner trattskyddet helt.

Tratten och hålet på undersidan av
Trattens LED indikator
pulverbehållaren kräver rengöring.
kommer blinka, Formula
Pro kommer börja pipa
när start-knappen är tryckt.

Följ stegen på sidan 7 för rengöring
och torkning av tratten och hålet på
undersidan av pulverbehållaren.

Om du inte kan åtgärda problemen med maskinen genom att använda felsöknings diagrammen ovan,
var god kontakta kundtjänst på: babybrezza@ibpscandinavia.se
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