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Kunde service
Hvis du opplever problemer med din Baby Brezza Food Maker Deluxe, 
gå til www.babybrezza.se/nb/ for å finne din lokale kundeservice.

Instruksjoner



Veiledning for sikker bruk.
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drivakselpakning*
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vanntank 

lokk til vanntank

TEKNISKE DATA
Spenning: 220–240 V, 50/60 Hz      Strømstyrke: 2,5 A         Effekt varmeelement: 400W

MODELL: BRZ00141 Motorstyrke: 100 W

Sikkerhetsbrytere
Hvis lokket til bollen åpnes eller bollen tas ut av baseenheten under bruk, vil kommer maskinen slås 
av automatisk og pipe. Hvis lokket og bollen plasseres på baseenheten igjen innen 5 sekunder etter at
de er tatt bort, vil maskinen fortsette syklusen, ellers tilbakestilles programmet og enheten settes i 
standby-modus.

Overopphetingsvern 
For å forhindre overoppheting slås varmeelementet av og piper 5 ganger hvis dampkokingsbeholderen 
er aktiv uten vann. Fyll på mer vann i vannbeholderen til dampkoking for å fortsette bruken. 

Komponenter

Lær deg å kjenne din 
Deluxe One Step Baby Food Maker

Easy-Fill-trakt (3 stk.)

matposer (3 stk.)

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

Korrekt gjenvinning: Dette symbolet betyr at produktet innenfor EU ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall. 
Gjennom å kassere gamle produkter på riktig og ansvarlig måte kan du bidra til å forhindre negativ påvirkning på miljø 
og helse og fremme bærekraftig gjenvinning av materialer/råvarer. Når du skal gjenvinne produktet ditt, bruk den 
gjenvinningsstasjonen som finnes der du bor, eller kontakt den forhandleren som du kjøpte produktet av. Denne kan gi 
deg veiledning eller gjenvinne apparatet for deg på en bærekraftig måte. 

  1.  Les alle instruksjonene før bruk.
  2. Ta ikke på overflatene når de er varme. Bruk håndtaket.
  3. For å unngå elektrisk støt, senk ikke ledningen, støpselet eller apparatet ned i vann eller noen annen væske.
  4. Merk at det er viktig å ha nøye oppsikt med barnet og apparatet hvis apparatet brukes av barn eller i nærheten av barn. 
  5. Ta støpselet ut av stikkontakten når apparatet ikke er i bruk. La apparatet kjøles ned før du fjerner eller monterer deler.
  6. Bruk ikke apparatet hvis kabelen, støpselet, deler i apparatet på noen måte er skadet.
  7. Merk at bruk av deler som ikke er anbefalt av produsenten, kan forårsake skader, feil, elektrisk støt eller brann.
  8. Bruk apparatet stilt på en plan overflate og sikre at apparatet står støtt på overflaten, og at gummiknottene under maskinen 
 er i direkte kontakt med overflaten.
  9. Apparatet er kun ment for husholdningsbruk. Bruk det ikke utendørs.
10. La ikke kabelen henge ned over bordkanten eller komme i kontakt med varme overflater.
11. Plasser ikke på eller nær komfyr, ovn eller eller elektrisk komfyr.
12. Vær svært forsiktig når du flytter på et apparat med varm væske i.
13. Bruk ikke apparatet til noe annet formål enn det det er beregnet for. 
14. Bruk ikke maskinen uten mat i beholderen.
15. For å unngå fare for elektrisk støt, modifiser aldri støpselet på noen måte.
16. Forsikre deg om at maskinen er slått av før du tar ut støpselet.
17. Merk at ved behov for forlengelsesledning eller forgreningskabel er det viktig å forsikre seg om at den har riktig 
 energimerking og er klassifisert for denne typen bruk. Skjøteledningen skal ikke henge over bordflaten der apparatet står, 
 for å unngå ulykkeshendelser og at apparatet kan rives ned.
18. Forsikre deg om at maten holder trygg temperatur før servering.
19. Ta ut støpselet før du starter servering av mat som er laget i maskinen. La ikke kabelen være tilgjengelig for barn.
20. Unngå kontakt med bevegelige deler. Ta aldri av lokket mens bladet fortsatt beveger seg.
21. Knivene har til sammen fire skjæreblader og er svært skarpe. Håndter dem forsiktig. Monter og demonter gjennom å 
 bruke toppen av plastdelene.
22. Demonter eller smør ikke drivakselen.
23. Bland ikke harde matvarer i maskinen. Bruk dampkokings- + blandefunksjonen til harde matvarer som gulrøtter og 
 poteter. Bruk kun blandefunksjonen til myke matvarer som bananer og bær.

* 2 ekstra pakninger inkludert
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    ADVARSEL! Vri eller trykk ikke på knivbladet ved montering.

    ADVARSEL! Forsikre deg alltid om at drivakselen og drivakselpakningen sitter der de skal i bollen, 
 før du starter dampkoking eller blanding. Hvis du bruker maskinen uten drivaksel eller 
 drivakselpakning, kan det gi vannskade på baseenheten.

Dampkoke + blande – bland automatisk maten etter dampkoking

For å få en jevnere konsistens, hold         knappen nede for å blande blandingen mer. Pass på at lokket 
er låst på bollen. Ta ikke av lokket mens knivbladene beveger seg.

Trykk på knappen              flere ganger, til ønsket tilberedingstid er valgt. Hvert trykk på knappen legger
 til 5 min damptid. Maks.-tid er 30 minutter.

Trykk på         for å starte «steam + blend»-syklusen. Når programmet er ferdig, vil maskinens 
blandingssyklus blande maten i 30 sekunder, og deretter slås maskinen av.

Matlaging og kontrollerBruk – rengjør alle deler før første gangs bruk

Fylle på matposene

Kun dampkoking
Hvis du vil dampkoke maten uten den automatiske blandingssyklusen, trykk på         knappen flere ganger,
til ønsket tid er valgt.

Trykk på         for å starte dampkokingen. Maskinen piper 3 ganger og slås av når den er ferdig 
med å dampkoke.

Kun blanding
Pass på at lokket er låst på bollen. Hold          knappen nede til ønsket konsistens er oppnådd. Ta ikke 
av lokket mens knivbladene beveger seg.

Oppvarming og opptining
Bruk dampfunksjonen til å varme opp mat, eller når du skal tine mat. Se ovenstående instruksjoner om «Kun dampkoking».

Åpne siden på 
matposen med lynlås. 

Dra igjen låsen for
å forsegle matposen.

Plasser 
easy-fill-trakten i posen.

Ta av lokket til vanntanken 
og fyll på med vann.

Etter du har fylt på med 
vann, sett vanntanken 
tilbake på baseenheten. 
Trykk vanntanken godt ned 
til den klikkes fast.

Tilsett de hakkede ingrediensene 
i bollen. Se oppskriftsveilederen

for å få informasjon om mengde. Velg ønsket innstilling. 
Se baksiden for å få informasjon 

om kontrollpanelet.

Trykk på «release»-knappen
og løft vanntanken opp for 
å ta den av.

Plasser knivbladene i bollen ved å 
plassere dem lett på drivakselen. 

Pass på at posen er 
ordentlig festet. Hell forsiktig

 maten gjennom 
easy-fill-trakten.

Skru bollen mot klokken 
for å feste den på 
baseenheten.

Skru lokket mot 
klokken for å feste 
det på bollen.

Skru bollen med 
klokken for å løsne 
den fra baseenheten.

Skru lokket med 
klokken for å løsne 
det fra bollen.

Montering av lokk og bolle

For å feste lokket på bollen, monter 
lokket som ovenfor og skru det mot 
klokken. Pass på at flikene på lokket 
havner på rett linje med åpningen på 
bollen, håndtaket og baseenheten.  

Ulåst Låst

Toppvisning
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• Koble alltid maskinen fra stikkontakten før rengjøring.

• Rengjør redskap, matposer og easy-fill-trakt før og etter bruk.

• Bolle, kniv og lokk kan vaskes i oppvaskmaskin på «øverste hylle» og kan også vaskes opp for hånd med varmt vann og 

oppvaskmiddel. Bruk aldri skarpe verktøy eller rengjøringsverktøy med skuremiddel (f.eks. oppvasksvamp med hard 

overflate) for å rengjøre maskindelene.

• Varmeplaten av rustfritt stål kan skrubbes med oppvasksvamp for å fjerne en eventuell kalkansamling. 

• Vask aldri drivakselen i oppvaskmaskinen.

• Baseenheten og drivakselen skal kun tørkes av med en fuktig klut.

• Vi anbefaler at damptanken rengjøres regelmessig for å unngå at maskinen skades av kalkansamlinger. Hvor ofte det 

kreves at du rengjør damptanken, avhenger av vannet du bruker, og hvor mye kalk som samler seg opp. Trekk alltid ut 

støpselet før rengjøring. Vi anbefaler at damptanken rengjøres regelmessig for å unngå at maskinen skades av kalkans-

amlinger. Hvor ofte det kreves at du rengjør damptanken, avhenger av vannet du bruker, og hvor mye kalk som samler seg 

opp. Trekk alltid ut av stikkontakten før rengjøring. Hell 50 ml eddik (12 %) og 110 ml destillert vann i maskinen og la stå over 

natten. Hell ut eddikløsningen i henhold til instruksjonene nedenfor. Fyll på damptanken med rent vann, sett i maskinen og 

kjør «Steam»-syklusen i 15 minutter. Skyll med rent vann for å fjerne smaken av eventuell gjenværende eddik. Tom ut 

eventuelt gjenværende vann og fyll på med rent vann før du bruker maskinen neste gang.

• Bruk aldri kjemiske avkalkingsmidler i maskinen.

Note: NB! For å fjerne vann fra damptanken, vanntanken eller lokket, se diagrammet nedenfor.

Annen service på maskinen bør utføres av en godkjent servicetekniker.

• Matposen og easy-fill-trakten kan vaskes i oppvaskmaksin 
 på øverste hylle.

• Skyll matposen godt med oppvaskmiddel og vann.

• Bruk ikke oppvasksvamp for å rengjøre matposen eller easy-fill-trakten.
 Allow parts to dry before storing away.
• La alle deler tørke før du legger dem unna. 
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Rengjøring

Rengjøring av matposen 

Drivaksel
Knott

Ta ut drivakselen fra bollen før du rengjør bollen i 
oppvaskmaskinen. Se illustrasjonen. 
For å ta ut drivakselen, skru på knotten i bunnen
av bollen mot klokken         og trekk ut drivakselen. 
Tørk drivakselen med en fuktig klut. Legg aldri 
drivakselen i oppvaskmaskinen. Ta godt vare på 
pakningen til drivakselen under rengjøringen. Når du skal sette drivak-
selen tilbake på plass etter rengjøring, sett den i hullet i bunnen av bollen 
og skru med klokken         for å låse den fast.*

*Pass alltid på at drivakselen og drivakselpakningen er ordentlig
 festet og låst på plass, for å forhindre skader på bollen og baseenheten.

Fjerne og sette på plass drivakselen

Tipp forsiktig maskinen 
bakover for å tømme ut 
eventuelt gjenværende 

vann.

Ta av knotten 
på vanntanken

 og tørk nøye, slik at du 
får bort alt vann.

Hvis vann fester 
seg innenfor lokket 

etter rengjøring, tipp lokket 
for å tømme ut vannet gjennom 

dreneringshullet på toppen. 

Feilsøking
Tilstand Mulig årsak Mulig løsning

Maskinen starter
ikke

Maskinen stanser 
under bruk

Den ferdige 
konsistensen på 
puréen er ikke jevn

Det går ikke an 
å ta ut knivbladene
 fra drivakselen

Det er 
kalkdannelse 
i damptanken

Knivbladene sitter låst på plassen sin 
på drivakselen.

Den rå maten er ikke godt nok hakket før 
dampkokingen.

Den rå maten har lavt vanninnhold. 

Vann med høyt kalkinnhold er brukt. Rengjør damptanken ved å følge anvisningene 
på side 5.

Lås fast bollen på maskinen. Trekk midtdelen 
forsiktig opp mens du skrur mot klokken.

Damptanken er tom. (Maskinen piper raskt 5
 ganger for å indikere at damptanken er tom.)

Damptanken er tom. (Maskinen piper raskt 5 
ganger for å indikere at damptanken er tom.)

Maskinen er koblet fra. Koble inn Baby Brezza.

Sikkerhetsfliken på bollens lokk er ikke 
ordentlig festet på baseenheten. 

Sikkerhetsfliken på bollens lokk er koblet 
fra baseenheten. 

Pass på at lokket på bollen skrus mot klokken 
så langt som mulig, og at sikkerhetsfliken på 
lokket klikkes ordentlig fast. 

Pass på at lokket på bollen skrus mot klokken 
så langt som mulig, og at sikkerhetsfliken på l
okket klikkes ordentlig fast.

Fyll vanntanken med vann

Fyll vanntanken med vann

Skjær opp maten i mindre terninger, biter på ca.
1 cm, før du legger den i bollen.

Tilsett mer vann, melkeerstatning, brystmelk eller
 annen væske etter dampkoking og bland lengre.


