
Bruksanvisning
for installasjon, bruk og rengjøring

Les bruksanvisningen nøye for å sikre at Formula Pro® Advanced fungerer som den skal hver gang.

Rørehjulet sitter godt på akselen. Det er 
greit å ta i litt når du skal løsne den. 
Den går ikke i stykker.

Trykk dryppbrettet hardt slik at det sitter 
fast på baseenheten. Du vil ikke at �asken 
skal velte og søle ut blandingen du nettopp 
har tilberedt. 

Hold Formula Pro® Advanced ren og �n!

Godt jobbet, du har lest hele bruksanvisningen! 
Her er noen ekstra tips for å holde deg og Formula Pro® Advanced fornøyde. 

© 2019 Baby Brezza Enterprises LLC

babybrezza.com

Dette produktet er beskyttet av ett eller flere patenter, inkludert U.S. Patent No. 8,584,901, Canada Patent No. 
2,842,603, China Patent No. CN103874441, Australia Patent No. 2011374309, Spain Patent No. ES2473790B2 og har 

pågående patentsøknader i USA og andre land.

Kundeservice
Hvis du opplever problemer med Baby Brezza Formula Pro® Advanced, 

kan du gå til Babybrezza.se/nb/ for å finne din lokale kundeservice.



TEKNISK INFORMASJON Modell: FRP0046
Spenning: 220–240 V 50/60 Hz Strøm: 2,5 A

Radiator: 500 W
Motor: 20 W

Takk for at du kjøpte 
Baby Brezza Formula Pro® Advanced. 
Du har valgt den mest unike og innovative
morsmelkerstatnings- og vellingmaskinen
på markedet.

Vi i Baby Brezza har utviklet 
Formula Pro® Advanced for å hjelpe 
foreldre med å spare tid og gjøre det
lettere å fremstille næringsrik mat for 
barnet ditt.

         ADVARSEL:
• Installasjons- og rengjøringsveiledninger må følges nøye for at Formula Pro® Advanced skal fungere riktig. 
 Følg alle anvisninger nøye.
• Bruk alltid sterilisert eller kokt og avkjølt (romtemperatur) vann for spedbarn under 6 måneder.
• Hell aldri varmt vann direkte i vanntanken. La alltid vannet avkjøles til romtemperatur først eller bruk �askevann
 tilpasset morsmelkerstatning.
• Vann fra springen og/eller ikke-steriliserte baby�asker kan utgjøre en helserisiko for barnet ditt 
• Tilbered bare én �aske om gangen, mat umiddelbart og følg alle instruksjonene nøye.
• Ikke oppbevar rester av morsmelkerstatning eller velling. Hvis barnet ditt er født for tidlig, har for lav fødselsvekt 
 eller lider av immunsvikt, bør du rådføre deg med en lege før du bruker denne maskinen.

GRATULERER!

Les og følg alle 

instruksjonene nøye 

for å få mest mulig ut 

av Formula Pro® Advanced

Ta vare på disse instruksjonene

• Apparatet må ikke senkes i noen form for væske.
• Kun beregnet på husholdningsbruk
• Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, produsentens servicested eller en annen 
 kvali�sert person/bedrift for å unngå fare.
• Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og år hvis de er under tilsyn eller får veiledning i å bruke apparatet 
 på en sikker måte, og de forstår risikoene som medfølger. Rengjøring og vedlikehold kan utføres av barn fra \
 8 år og over under tilsyn. Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under 8 år.

• Apparatet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner samt mangel på erfaring 
 og kunnskap, dersom personen overvåkes eller blir veiledet om sikker bruk av apparatet og forstår de
  medfølgende risikoene.
• Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

 Veiledning for sikker bruk

 Denne etiketten indikerer at produktene ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i EU. For å 
unngå mulig skade på miljøet eller menneskers helse pga. ukontrollert avfallshåndtering, skal enheten 
gjenvinnes på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Hvis du vil 
gjenvinne den brukte enheten, kan du kontakte nærmeste gjenvinningsstasjon for elektronikk eller 
kontakte forhandleren hvor produktet ble kjøpt. De kan sørge for at produktet blir gjenvunnet på en 
miljøvennlig måte. 
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Tips om �erning: 
Lokk til pulverbeholder

Rørehjul

Låsesperre med silikonskrape

Målehjul

Pulverbeholder

Aksel

Hull for pulverdispensering

Kontrollpanel

Base
 Strømledning 

(på baksiden - ikke vist)
Gitter for 
dryppbrettet

Trakt

Vanntank

Traktbeskyttelse

 Dryppbrett

Traktplass

• Ta en kopp eller en annen beholder som rommer mer enn 300 ml og legg den under trakten.

•  Trykk gjentatte ganger på «ml»-knappen på kontrollpanelet til LCD-displayet viser «300 ml»

•  Trykk nå på «Water Only»-knappen på kontrollpanelet. Formula Pro® Advanced vil nå dispensere 300 ml vann.

•  Hell ut vannet som er dispensert fra maskinen (eller vann blomstene med det).

NB! Vent med å avmontere delene av maskinen.
Følg disse trinnene først:

Skyll innsiden av maskinen.

Nå kan du �erne støpselet fra stikkontakten, slå 
av maskinen og ta av alle delene som vises på 
neste side, for å installere den nye 
Formula Pro® Advanced. 

 Formula Pro® Advanced-deler
Demonter og rengjør alle deler (unntatt baseenheten). Tørk deretter alle delene grundig. Monter deretter som 
beskrevet på side 5 og 6

       NB! Rengjør aldri pulverbeholderen 
eller delene i oppvaskmaskin, sterilisator
eller mikrobølgeovn!

• Plasser Formula Pro® Advanced på et �att underlag og vrimaskinen slik at ryggen vender mot deg. 

• Fjern vanntanken fra baksiden av maskinen og rengjør den grundig med mildt vaskemiddel og med lunkent vann. 
 Skyll deretter grundig, og tørk av.

• Fyll vanntanken med tilpasset vann for morsmelkerstatning eller velling fra �aske, alternativt kokt og avkjølt 
 vann ved romtemperatur. 

• Sett vanntanken tilbake på plass, vri deretter maskinen slik at fronten vender mot deg og 
 koble støpselet til stikkontakten.

• Trykk på Power-knappen. Maskinen piper én gang for å vise at den nå kjører. Du kan også se på 
 LCD-skjermen at maskinen er startet.

•  Lær navnene på de forskjellige delene av maskinen som vises på neste side. Deretter kan du fortsette 
 med installasjonen på de følgende sidene. 

For å �erne rørehjulet tar du tak i det som
vist ovenfor og trekker det oppover mens 
du holder nede pulverbeholderen. 
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Installasjonsinstruksjoner

Nå kan du plassere pulverbeholderen på 
baseenheten. Vri pulverbeholderen slik at 
siden med tekst vender mot deg.

Nå kan du plassere rørehjulet på akselen og 
trykke det godt ned slik at du hører et klikk. 
Pass også på at rørehjulet er godt festet på plass 
og ikke kan løftes enkelt. «Klikk»

Plasser akselen på baseenheten som vist. 

Etter å ha vasket disse delene for hånd er det 
viktig at de har tørket ordentlig før de 
settes sammen igjen.

Monter trakten og traktbeskyttelsen. 
Sett traktdelene inn i traktrommet ved 
først å skyve opp og deretter sette inn.

 Sikre at låsesperren og målehjulet ser slik ut 
 når de er montert.

Plasser målehjulet i pulverbeholderen over 
akselen med den �ate siden vendt ned. 
Pass på at hullene i målehjulet er i samme 
posisjon som vist ovenfor. 

1. Plasser forkanten av låsesperren 
 UNDER TAPPEN i fordypningen foran
 inne i pulverbeholderen.

2. Plasser hullet i låsesperren over akselen. 
 Den vil ikke ligge helt �att. 

VIKTIG!

Video med installasjons- og rengjøringsveiledning er tilgjengelig på Babybrezza.se/nb/.

Fortsettelse på installasjonsveiledning 

Nå er du klar til å helle pulver i pulverbeholderen 
og tilberede din første �aske.

clickclick
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Hell pulver forsiktig i pulverbeholderen. 
Tørk av søl utenfor pulverbeholderen.

Pass på at du fyller pulver slik at det er mellom 
MIN- og MAX-linjen i pulverbeholderen.

Sett lokket på pulverbeholderen og vri 
med klokken til det stopper.Når du dreier 
lokket på pulverbeholderen, låses 
pulverbeholderen til baseenheten, 

sikkerhetsbryteren låses opp og 
pulverbeholderen låses. Vri lokket mot 
klokken for å �erne pulverbeholderen. 

  

Plasser dryppbrettet på baseenheten i en høyde 
som passer til �asken du bruker. Plasser høyden 
slik at �askeåpningen er så nær trakten som mulig
Trykk dryppbrettet godt på plass slik 
at det sitter fast. 

 Tilbered din første �aske

Powder 
setting-knapp: 
Trykk for å velge nummeret

på innstillingen for den

 bestemte pulverkvaliteten

som skal brukes. 

Water Only-knapp: 
Trykk for å dispensere den 

mengden ml som er angitt på 

LCD-displayet (du kan endre antall 

ml med ml-knappen)

Temp-knappen: 
Trykk for å velge 

vanntemperaturen.

LCD-skjerm: 
Viser valgte funksjoner og advarsler

ml-knapp: 
Trykk for å velge 

antall ml vann du 

vil blande.

Power-knapp: 
Trykk på for å starte 

eller slå av maskinen.

Start-knapp: 
Trykk for å begynne å blande 

morsmelkerstatning 

eller velling.

Formula Pro® Advanced – Kontroller og drift

= Litt varmere enn kroppstemperatur= Kroppstemperatur= Romtemperatur

Powder Lid Open – Lokket på pulverbeholderen er ikke ordentlig lukket eller sitter ikke riktig. Plasser lokket 
riktig og vri det med klokken slik at det lukkes ordentlig når dette symbolet vises.

Low Water – Fyll opp med mer vann når dette symbolet er synlig.

Clean Funnel – Dette symbolet vises etter hver �erde �aske du tilbereder. Når dette symbolet vises, �erner 
du trakten, skyller den under rennende vann og tørker den grundig før du setter sammen delen i 
baseenheten igjen. Se side 11 for mer informasjon.

Funnel Out – Trakten er ikke montert eller ikke riktig montert. Kontroller at trakten er trykt ordentlig inn 
hele veien når dette symbolet vises.

Advarselssymboler

Symboler for temperaturindikasjon

Innstillinger for pulver og vann
Indikator for pulverinnstilling – bruk «Powder Setting»-knappen til å stille inn fra 1 til 10.

Indikator for ml – bruk «ml»-knappen for å velge antall ml vann du vil blande med pulver. 
Du kan velge mellom 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ml vann. 
Dessverre er det ikke et alternativ for 30 ml. 

Formula Pro® Advanced starter ikke hvis noen av disse symbolene vises på LCD-skjermen.

Nå kan vi ta en titt på kontrollpanelet på neste side.
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  Tilberede din første �aske – fortsettelseTilberede din første �aske – fortsettelse

Trykk på «start»-knappen for å blande en blanding. 

Formula Pro® Advanced vil blande vann og 
pulver, og deretter stoppe automatisk når 
blandingen er klar.

Pass på at det ikke har dannet seg klumper, 
og om nødvendig kan du riste eller røre i 
�asken og deretter mate barnet. 

NB! Mengden ml tilsvarer bare mengden 
vann som skal dispenseres, og inkluderer 
ikke mengden pulver som tilsettes 
under blanding.

Trykk gjentatte ganger på «Powder Setting»-knappen 
for å velge riktig innstilling mellom 1–10. 

Trykk på «temp»-knappen for å velge 
temperaturen på vannet. 

Temperaturindikatoren blinker når vannet 
varmes opp. Når vannet er ferdig med 
oppvarmingen, slutter den å blinke og 
lyser i stedet konstant.

= Litt varmere enn kroppstemperatur

= Kroppstemperatur

= Romtemperatur

Trykk gjentatte ganger på «ml»-knappen for 
å velge hvor mye vann du vil dispensere. 

Fyll på pulver når målehjulene i 
pulverbeholderen begynner å bli synlige. 
Dette er svært viktig for å få en så nøyaktig 
dosering som mulig.

NB! Mengden ferdigblanding vil alltid være
mer enn ml-målet som er angitt på �asken. 
Dette er fordi ml-mengden du velger å tilberede, 
er mengden vann som skal dispenseres med 
maskinen. Når pulveret blir lagt til, blir den ferdige 
blandingen alltid større i volum.

Merk at Formula Pro® Advanced vil huske 
innstillingene og ml-mengden selv om du 
tar ut ledningen. Så du trenger ikke å endre 
innstillingene etter hver blanding. Du kan 
imidlertid endre innstillingen og ml-mengden 
når som helst hvis du vil.

Eksempel: 120 ml vann pluss pulver vil være ca. 
135 ml ferdig blanding avhengig av pulverets 
egenskaper og tetthet.  

Det er veldig viktig at du velger riktig innstilling 
for den aktuelle pulversorten du bruker!
Gå til Babybrezza.se/nb/ for å �nne riktig innstilling

for pulversorten du bruker.  

Kontroller 
mengden 
ferdigblanding 
i �asken.

Kontroller at strømkabelen til Formula Pro® Advanced er koblet til strømuttaket.

Noen typer pulver løses ikke opp så lett og 
kan danne klumper, noe som lett kan motvirkes
ut ved å riste �asken etter tilberedning.  

VIKTIG
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Veiledning for månedlig rengjøri

Vask alle deler som er vist ovenfor, for hånd 
med lunkent vann. Skyll og tørk deretter grundig. 

Vask vanntanken for hånd med lunkent 
vann og med mildt vaskemiddel. Skyll og 
tørk deretter grundig.

Veiledning for daglig rengjøring
En gang i måneden må du rengjøre hele Formula Pro® Advanced

Hvis du vil ta ut trakten, drar du den 
bakover og nedover.

Rengjør trakten og traktlokket med lunkent 
vann og mildt vaskemiddel, og skyll deretter grundig.
Tørk grundig før du setter inn delene igjen.

Tørk av ev. pulversøl på baseenheten.Tørk av trakthullet på undersiden av 
pulverbeholderen med en tørr klut eller 
et papirhåndkle. 

VIKTIG
Anvisninger for månedlig avkalking

Du �nner en video med både en installasjonsveiledning og en rengjøringsveiledning på Babybrezza.se/nb/.

YDet gjør ikke noe om det er pulver i pulverbeholderen under avkalkingsprosessen.

For å forhindre kalkdannelse på innsiden av vanntanken av Formula Pro® Advanced,
følger du disse enkle trinnene:

1. Fjern vanntanken og tøm den for ev. vann. Fyll deretter vanntanken med 950 ml rent vann og
  250 ml eddikessens (12 %).
 
2. Sett vanntanken tilbake i maskinen og plasser en beholder (må romme mer enn 300 ml) under trakten.

3. Sett doseringen til 300 ml ved hjelp av kontrollpanelet på maskinen. Trykk deretter på «Water Only» 
 for å starte avkalkingen.

4. Tøm beholderen og sett den tilbake under trakten igjen, og gjenta deretter trinn 3 en gang til.

5. Trekk ut strømkabelen fra stikkontakten. Fjern vanntanken og hell ut resten av løsningen. 
 La maskinen stå i �re timer.

6. Skyll og vask vanntanken til den er ren, og fyll den deretter med rent vann til den maksimale 
 indikatorlinjen. Sett deretter vanntanken tilbake i maskinen. 

7. Koble nå til strømkabelen igjen og legg en beholder under trakten. Sett doseringen til 300 ml og start en 
ny skylling ved å trykke på «Water Only». Tøm beholderen med spillvann og gjenta dette trinnet til vanntanken 
er tom. Når «Low Water»-indikatoren er på, er du ferdig med dette trinnet.

8. Du har nå avkalket maskinen. Du kan fylle vanntanken med rent vann og bruke den som vanlig igjen. 

Det er VELDIG VIKTIG å rengjøre trakten etter hver �erde blanding.
Dette hjelper din Formula Pro® Advanced å dosere riktig mengde pulver ved hver tilberedning.

Sørg alltid for at trakten og traktlokket alltid er HELT TØRRE før du setter dem tilbake.

NB! Du trenger ikke å �erne pulverbeholderen eller delene av denne for den daglige rengjøringen.  
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Hvis du ikke kan løse dette problemet ved hjelp av feilsøkingsveiledningen ovenfor, kan du gå til  Babybrezza.se/nb/ og oppsøke din 
lokale kundeservice for å få hjelp. 

Mulig løsning 

Temperaturen på den ferdige
blandingen er for kald

Vannet i vanntanken er ennå ikke 
oppvarmet til riktig temperatur

Vent til vannet blir varmt. Kontroller at det valgte 
temperatursymbolet lyser og ikke blinker

Lokket på pulverbeholderen er ikke 
ordentlig lukket

Vri lokket på pulverbeholderen med klokken for å lukke 
ordentlig. Se side 7, trinn 3 for mer informasjon

Lokket på pulverbeholderen er 
montert baklengs

Pass på at tappen på kanten av lokket på pulverbeholderen 
ligger mot baksiden av maskinen og er koblet til 
sikkerhetsbryteren. Se side 7, trinn 3 for mer informasjon

Vannet i vanntanken er for kaldt 
(temperatursymbolet på LCD-skjermen blinker)

Vent til vannet er varmet opp

Pulverbeholderen er ikke riktig montert
 eller tatt ut

Kontroller at pulverbeholderen er riktig montert 
på baseenheten

Feilsøking
Problem Mulig årsak 

Maskinen starter ikke Kontroller at strømkabelen er satt ordentlig i strømuttaket Maskinen er ikke koblet til en stikkontakt 

Monter trakten eller trykk trakten godt på plassTrakten er ikke riktig montert eller �ernet

Hell mer vann i vanntankenVannstanden er under «MIN»-linjen

Vannet i vanntanken er for varmt.
(temperatursymbolet på LCD-skjermen blinker) 

Vent til vannet kjøler seg ned

Traktlokket er ikke rett på trakten og/eller
 ikke trykket helt inn

Juster tappen foran på traktlokket, fest trakten og
trykk ned traktlokket ordentlig

Trakten går ikke hele veien når 
du monterer

«Clean Funnel»-symbolet er på. 
Maskinen piper når du trykker på start 

Trakten og hullet på undersiden av 
pulverbeholderen må rengjøres

Følg trinnene på side 7 for å rengjøre og tørke trakten og 
hullet på undersiden av pulverbeholderen

Pulveret dispenseres ikke tilstrekkelig Fyll på med mer pulver i pulverbeholderenPulvernivået i pulverbeholderen er for lavt

Sørg for at silikonskraperen er riktig montertSilikonskraperen er ikke riktig montert

Feil pulverinnstilling valgt Gå til Babybrezza.se/nb/og bekreft innstillingen for den 
pulvervariasjonen du bruker. Velg deretter innstilling ved 
å bruke knappen «Powder Setting» i kontrollpanelet

Feil pulverinnstilling valgt Sørg for at du har valgt riktig innstilling for pulverkvaliteten 
du bruker. For mer informasjon om hvilken innstilling du skal 
bruke for hver pulvervariasjon, kan du gå til Babybrezza.se/nb/.

For mye pulver utlevert Låsesperren er ikke riktig montert Kontroller at låsesperren er riktig montert. Forsiden av 
låseposen skal låses under tappen på pulverbeholderen. 
Se side 4, trinn 6 for mer informasjon 

Det blir ikke dispensert vann Vanntanken er ikke riktig montert Skyv vanntanken helt ned på baseenheten

Pulveret sitter fast i trakten og 
undersiden av pulverbeholderen

Rengjør trakten, traktlokket og undersiden av 
pulverbeholderen etter hver �erde �aske du tilbereder

FKontinuerlig bruk uten rengjøring av 
undersiden av pulverbeholderen. Se side 7, 
trinn 3 for mer informasjon

Maskinen er ikke grundig rengjort Demonter alle deler og rengjør dem for hånd, tørk alle 
deler grundig og monter dem igjen

Veiledning for langsiktig oppbevaring

Feilmeldinger

Hvis du planlegger å ikke bruke Formula Pro® Advanced eller ikke skal bruke den i en lengre periode, 
bør du følge disse trinnene før oppbevaring:

1. Fjern pulverbeholderen, alle deler av pulverbeholderen, trakten, traktlokket, dryppbrettet og 
 vanntanken fra baseenheten.

2. Tørk av baseenheten med en ren klut og påse at alle pulverrester �ernes. Tørk baseenheten grundig. 

3. Tøm pulverbeholderen, rengjør alle deler av pulverbeholderen og tørk grundig. Sett sammen delene 
 av pulverbeholderen og sett tilbake pulverbeholderen med de monterte delene på baseenheten.

4. Følg trinn 1–7 i henhold til veiledningen for månedlig rengjøring på side 12. Ikke ta ut vanntanken 
 eller fyll vanntanken med vann etter trinn 7.

5. Plasser et glass eller en beholder som rommer minst 300 ml, under trakten. Trykk og hold inne 
 «Water Only»-knappen i fem sekunder. Vannet blir nå dispensert til maskinen er helt tom for vann, 
 og stopper automatisk når det er tomt.

6. Slå av maskinen ved å ta ut støpselet fra stikkontakten, �erne traktlokket og vanntanken. Tørk alle delene grundig, 
 og monter dem deretter på maskinen igjen.
7. Nå er maskinen klar for langtidsoppbevaring. Pakk maskinen i den originale esken eller en pappeske som kan 
 forsegles ordentlig, slik at maskinen beskyttes mot støv. 
   

Dersom det mot formodning skulle oppstå feil på noen av maskinens elektriske komponenter, vises følgende 
feilkode på LCD-skjermen. Dersom du trykker og holder inne POWER-knappen, vil du kunne tilbakestille 
feilmeldingen og gå tilbake til å kunne bruke maskinen som vanlig igjen. Hvis feilkoden dukker opp på nytt og 
du ikke blir kvitt den, kan du kontakte forhandleren for å få hjelp.

Det er svært viktig å rengjøre maskinen grundig og �erne alle pulverrester før oppbevaring.

Indikerer en feil i motoren som roterer delene i pulverbeholderen. Kontakt forhandleren for å få hjelp.

Indikerer feil i motorsensorene som gjør at målehjulet kan rotere og dosere. 
Kontakt forhandleren for å få hjelp.  

Indikerer en feil i måleren på vanntanken som måler mengden vann som kommer ut. 
Kontakt forhandleren for å få hjelp.

Indikerer en feil i temperaturmålersensoren som måler vanntemperaturen. 
Kontakt forhandleren for å få hjelp.

Indikerer en feil i måleren som måler hvor mye vann som er igjen i beholderen. 
Kontakt forhandleren for å få hjelp.

Indikerer at det er hellet varmt vann i vanntanken som har kommet inn i maskinen. Tøm vannet i 
vanntanken og fyll på med nytt, romtemperert vann, og monter deretter vanntanken på baseenheten igjen. 
Trykk på og hold inne POWER-knappen for å tilbakestille feilkoden. Trykk deretter på og hold inne 
«Water Only»-knappen for å rense det varme vannet fra maskinen.

Indikerer at lokket på pulverbeholderen sitter som det skal. Kontroller at lokket lukkes riktig, trykk deretter på 
POWER-knappen og hold nede knappen for å tilbakestille feilkoden. Nå kan du bruke maskinen igjen.

Indikerer at trakten ikke sitter som den skal. Kontroller at trakt- og traktlokket er riktig montert. 
Trykk deretter på og hold inne POWER-knappen for å tilbakestille feilkoden. Nå kan du bruke maskinen igjen.
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