Godt arbejde at læse vejledningsmanualen fra start til slut!
Her er nogle ekstra tips til at holde dig og din Formula Pro® Advanced glade.

Tryk hårdt på drypbakken, så den sidder
fast på basisenheden. Du ønsker ikke,
at flasken vælter og spilder den blanding,
du lige har tilberedt.

Rørehjulet sidder solidt på akslen. Det er
okay at tage lidt hårdt fat, når du skal have
det af. Det vil ikke gå i stykker.

Hold din Formula Pro® Advanced ren og fin!

Brugsanvisning
til installation, brug og rengøring

Kundeservice
Hvis du oplever problemer med din Baby Brezza Formula Pro® Advanced, kan du besøge babybrezza.dk
for at finde din lokale kundeservice.

ette produkt er beskyttet af et eller flere patenter, herunder 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 igangværende
patentansøgninger i USA og andre lande.
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Læs venligst manualen omhyggeligt for at sikre, at din Formula Pro® Advanced
fungerer korrekt hver gang.

Vejledning til sikker brug.
• Apparatet må ikke sænkes ned i nogen form for væske.
• Kun til husholdningsbrug.
• Hvis strømkablet beskadiges, skal den udskiftes af fabrikanten, fabrikantens servicepunkt eller en anden kvalificeret
person/virksomhed for at undgå fare.
• Denne enhed kan anvendes af børn på 8 år og derover, hvis de er under opsyn eller instrueres i sikker brug af apparatet og
forstår de involverede risici. Rengøring og vedligeholdelse kan udføres af børn på 8 år og derover under opsyn.
• Opbevar enheden og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.
• Enheden kan bruges af mennesker med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden,
hvis de er under opsyn eller modtager vejledning om sikker brug af enheden, og hvis de forstår de involverede risici.
• Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
• Denne mærkning viser, at produkterne ikke må kasseres sammen med andet husholdningsaffald inden for EU.
For at undgå eventuel skade på miljøet eller menneskers sundhed ved ukontrolleret affaldshåndtering skal det genbruges
ansvarligt for at fremme bæredygtig genanvendelse af materielle ressourcer. For at genbruge den brugte enhed, kan du
henvende dig til den nærmeste elektronikgenbrugsstation alternativt kontakte den forhandler, hvor produktet er købt.
De kan derefter tage produktet til miljøvenlig genbrug.

This marking indicates that products should not be disposed of with other household wastes. To prevent
possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly
to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and
collection systems or Contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for
environmentally safe recycling.

TILLYKKE!
Tak, fordi du købte Baby Brezza
Formula Pro® Advanced.
Du har valgt den mest unikke og
innovative modermælkserstatningsog vællingmaskine på markedet.
Hos Baby Brezza har vi udviklet
Formula Pro® Advanced for at hjælpe
forældre med at spare tid og lette
produktionen af dit barns ernæring.

ADVARSEL:
• Installations- og rengøringsvejledningen skal følges nøje, for at Formula Pro® Advanced fungerer som den skal.
Følg venligst alle instruktioner omhyggeligt.
• Brug altid steriliseret eller kogt afkølet (rumtemperatur) vand til spædbørn under 6 måneder.
• Hæld aldrig varmt vand direkte i vandtanken. Lad altid vandet afkøles til stuetemperatur eller brug flaskevand tilpasset
modermælkserstatning.
• Postevand og/eller sutteflasker, som ikke er steriliseret, kan udgøre sundhedsrisici for dit barn
• Tilbered kun en flaske ad gangen, giv straks barnet mad og følg alle instruktioner omhyggeligt.
• Opbevar ikke rester af blandingen af modermælkserstatning eller vælling. Hvis dit barn er født for tidligt, har for lav
fødselsvægt eller lider af immundefekt, skal du konsultere en læge, før du anvender denne maskine.

TEKNISK INFORMATION
Spænding: 220-240V ~ 50/60Hz

Model: FRP0046
Strøm: 2.5A

Varmeelementer: 250W
Motor : 20W

Læs og følg alle
instruktioner omhyggeligt
for at få så meget som
muligt ud af din
Formula Pro® Advanced

Gem disse instruktioner
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OBS! Vent med at montere maskinens dele.
Følg disse trin først:
• Placer Formula Pro® Advanced på en flad overflade, og vend maskinen, så bagsiden er rettet mod dig.

Formula Pro®Advanced - dele
Afmonter og rengør alle dele (undtagen basisenheden). Tør derefter alle dele grundigt af. Monter derefter
i henhold til vejledningen på side 5 & 6.

Tips til demontering:

Låg til pulverbeholdere

• Fjern vandtanken fra maskinens bagside, og rengør den forsigtigt med mild rengøringsmiddel og lunkent vand.
Skyl derefter grundigt og tør af.

Rørehjul

• Fyld vandtanken med tilpasset vand til modermælkserstatning eller vælling fra flaske, alternativt brug kogt vand
afkølet til rumtemperatur.

Låsedæksel med silikoneskraber

• Sæt vandtanken tilbage på plads igen, vend derefter maskinen, så fronten er rettet mod dig, og sæt stikket
i kontaktstikket.

Målehjul

• Tryk på Power-knappen. Maskinen bipper en gang for at vise, at den nu kører. Du kan også se på LCD-displayet,
at maskinen er startet.

For at fjerne rørehjulet skal du gribe
det som ovenfor og trække det opad,
mens du holder pulverbeholderen nede.

Pulverbeholder
OBS! Rengør aldrig pulverbeholderen
eller dens dele i opvaskemaskine,
sterilisator eller mikrobølgeovn!

Skyl indersiden af maskinen.

Huller til pulverdispensering

• Tag en kop eller anden beholder større end 300 ml og placer den under tragten.

Vandtank

• Tryk gentagne gange på ”ml”-knappen på kontrolpanelet, indtil LCD-displayet viser ”300ml”

Aksel

• Tryk nu på knappen ”Water Only” på kontrolpanelet. Formula Pro® Advanced vil nu levere 300 ml vand.

Kontrolpanel

• Hæld vandet ud af maskinen (eller vand blomsterne med det).

Tragtdæksel
Tragt

Nu kan du fjerne stikket fra stikkontakten, slukke
for maskinen og aflæse alle de dele, der vises på
næste side, for videre installation af din nye
Formula Pro® Advanced.

Tragtrum
Base

Strømkabel
(på bagsiden — ikke vist)

Rist til
drypbakken

Drypbakke

• Lær navnene på de forskellige dele af maskinen, der vises på næste side. Derefter kan du fortsætte med
installationen på de følgende sider.
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Installationsvejledning

Installationsvejledning fortsat

Video med monterings- og rengøringsvejledning er tilgængelig på babybrezza.dk.
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Saml tragt og tragtdækslet. Sæt tragtdelene
ind i tragtrummet ved skubbe det op og
derefter ind.

Efter at have vaske disse dele af i hånden er
det vigtigt, at de er tørret ordentligt, inden
de samles igen.
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Placer målehjulet i pulverbeholderen over
akslen med den flade side nedad. Sørg for,
at hullerne i målehjulet er i samme position
som vist ovenfor.
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VIGTIGT!

1. Anbring den forreste kant af låsedækslet
under klappen i fordybningen på forsiden
inde i pulverbeholderen .
2. Placer hullet i låsedækslet over akslen.
Det vil ikke ligge helt fladt.

klik
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Nu kan du placere pulverbeholderen på
basisenheden. Vend pulverbeholderen,
så tekstsiden er rettet mod dig.

Placer akslen på basisenheden som afbilledet.
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Nu kan du placere rørehjulet på akslen og
skubbe det ordentligt ned, så du hører et klik.
Sørg også for, at rørehjulet sidder godt fast
og ikke let kan løftes af.

Sørg for, at låsedækslet og målehjulet ser
sådan ud, når de er monteret.

Nu er du klar til at hælde pulver i pulverbeholderen og tilberede
din første flaske.
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Formula Pro® Advanced - kontrol og betjening

Tilbered din første flaske

LCD-Display:
Viser udvalgte funktioner og advarsler
Powder
setting-knap:
Tryk på for at vælge
indstillingsnummeret
for den specifikke
pulvertype, der ska
bruges.
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Hæld forsigtigt pulver i pulverbeholderen.
Tør eventuelt spild op uden for
pulverbeholderen.

Sørg for at fylde pulver i, så det ender mellem
MIN- og MAX-linjen i pulverbeholderen.

Water Only-knap:
Tryk for at aflevere den ml,
der er angivet på LCD-displayet
(du kan ændre antallet af ml
med ml-knappen)

Power-knap:
Tryk på for at
starte eller slukke
for maskinen.

setting

Temp-knap:
Tryk for at vælge
vandtemperatur.

ml-knap:
Tryk for at vælge det antal
ml vand, du vil blande.

Start-knap:
Tryk for at begynde
at blande erstatning
eller vælling.

Symboler til temperaturangivelse
= Rumtemperatur

= Kropstemperatur

= Lidt varmere end kropstemperatur

Pulver- og vandindstillinger
Indikator for indstilling af pulver - brug knappen “powder setting“ for at vælge mellem indstilling 1-10.
Indikator for ml - brug knappen ”ml” til at vælge det antal ml vand, du vil blande med pulveret.
Du kan vælge mellem 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ml vand. Desværre er der ingen
mulighed for 30 ml.

Advarselssymboler
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Anbring drypbakken på basisenheden i en
højde, der passer til den flaske, du bruger.
Placer højden på en måde, så flaskeåbningen
er så tæt på tragten som muligt.

Læg låget på pulverbeholderen og drej
med uret, indtil det stopper.
Ved at dreje på låget på pulverbeholderen
låses pulverbeholderen til basisenheden,
sikkerhedsafbryderen låses op, og
pulverbeholderen låses. Drej låget mod
uret for at løfte pulverbeholderen af.

Tryk på drypbakken, så den sidder fast.
På næste side vil vi tage et kig på kontrolpanelet.
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Formula Pro® Advanced genstarter ikke, hvis nogle af disse symboler er synlige på LCD-displayet.
Powder Lid Open - Låget til pulverbeholderen er ikke lukket helt eller sidder ikke, som det skal. Placer
låget korrekt, og drej det med uret, så det lukker ordentligt, når dette symbol vises.
Low Water - fyld mere vand på, når dette symbol vises.
Clean Funnel - Dette symbol vises efter hver fjerde flaske, du tilbereder. Når dette symbol vises, skal du tage
tragten ud, skylle den under rindende vand og tørre den ordentligt, inden du monterer delen tilbage
i basisenheden. Se side 11 for flere detaljer.
Funnel Out - Tragten er ikke monteret eller ikke monteret korrekt. Sørg for, at tragten trykkes helt ned
når symbolet vises.
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Tilbered din første flaske - fortsat

Tilbered din første flaske - fortsat

Sørg for, at strømkablet til Formula Pro® Advanced er tilsluttet stikkontakten.

setting

Kontroller
mængden af
færdig blanding
i flasken.
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Tryk flere gange på knappen „Powder Setting“
for at vælge den korrekte indstilling mellem 1-10.
Det er meget vigtigt, at du vælger den
rigtige indstilling for netop den pulvertype,
du bruger!
Gå ind på Babybrezza.dk for at finde den
korrekte indstilling for den pulvertype, du bruger.

Tryk gentagne gange på knappen „ml“ for
at vælge den mængde vand, du vil dispensere.
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OBS! ml-mængden svarer kun til den mængde
vand, der skal dispenseres, og omfatter ikke
den mængde pulver, der tilsættes ved blanding.

Formula Pro® Advanced blander vand og
pulver og stopper derefter automatisk,
når blandingen er færdig.
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OBS! Mængden af færdig blanding vil altid
være mere end den ml måling, der er angivet
på flasken. Dette så den ml-mængde, man
vælger at lave, er den mængde vand, som
maskinen skal aflevere. Når der tilsættes pulver
til dette, vil den færdige blanding altid være
større.

Nogle pulvertyper opløses ikke så let, og
der kan dannes klumper, som let kan
afhjælpes ved at ryste flasken efter klargøring.

Eksempel: 120 ml vand plus pulver vil være ca
135 ml færdig blanding afhængigt af
pulvertypens karakter og densitet.

VIGTIGT

setting
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Tryk på knappen “start” for at blande en blanding.

Tryk på knappen „temp“ for at vælge vandets
temperatur.

Husk, at Formula Pro® Advanced husker
indstillingerne og ml-mængden, selvom du
tager ledningen ud, så du ikke behøver at
ændre indstillingerne efter hver blanding.
Du kan derimod ændre indstillingen og
ml-mængden når som helst, hvis du vil.

= Lidt varmere end kropstemperatur
= Kropstemperatur
= Room temperature
Temperaturindikatoren blinker, når vandet
opvarmes. Når vandet er færdig med at
varme, holder den op med at blinke og lyser
i stedet konstant.
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Fyld mere pulver på, når målehjulene i
pulverbeholderen bliver synlige. Dette er meget
vigtigt for at få så præcis dosering som muligt.

Kontroller, at der ikke dannes klumper, og om
nødvendigt kan du ryste eller røre i flasken og
derefter made din baby.
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Daglig rengøringsvejledning

Vejledning til månedlig rengøring

Det er MEGET VIGTIGT at rengøre tragten efter hver fjerde blanding.
Dette hjælper med at sikre, at Formula Pro® Advanced doserer den korrekte mængde pulver ved hver tilberedning.

En gang om måneden skal du rengøre hele Formula Pro® Advanced

Sørg altid for, at tragten og tragtdækslet altid er HELT TØRRE, før du sætter dem tilbage.

Der er video med både monteringsvejledning og rengøringsvejledning på babybrezza.dk.
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Fjern tragten ved at trække den bagud og
nedad.

Rengør tragten og tragtdækslet med lunkent
vand og mild rengøringsmiddel, og skyl
derefter grundigt
Tør grundigt, inden du sætter delene tilbage.

VIGTIGT
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Vask alle de ovenfor viste dele i hånden med
lunkent vand, skyl omhyggeligt og tør
grundigt.

Vask vandtanken i hånden med lunkent
vand og mildt rengøringsmiddel, skyl
omhyggeligt og tør grundigt.

Månedlig afkalkningsvejledning
Det er muligt at efterlade pulver i pulverbeholderen under afkalkningsprocessen.
For at forhindre kalkdannelse på indersiden af vandtanken i din Formula Pro® Advanced kan du følge
disse enkle trin:
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Tør tragthullet på undersiden af
pulverbeholderen med en tør klud eller tør
køkkenrulle.

Tør eventuelt spildt pulver af på basisenheden.

1. Fjern vandtanken og tøm den for eventuelt vand. Fyld derefter vandtanken med 950 ml rent vand og 250 ml
destilleret eddike (12%).
2. Sæt vandtanken tilbage i maskinen og anbring en beholder (skal kunne rumme mere end 300 ml) under tragten.
3. Indstil doseringen til 300 ml ved hjælp af kontrolpanelet på din maskine. Tryk derefter på "water only" for at
begynde afkalkningen.
4. Tøm beholderen og sæt den tilbage under tragten igen, og gentag derefter trin 3 en gang til.
5. Træk strømkablet ud af stikkontakten. Fjern vandtanken og hæld resten af opløsningen ud. Lad nu maskinen
ståi 4 timer.
6. Skyl og rengør vandtanken og fyld den derefter med rent vand til max-indikatorlinjen. Sæt derefter vandtanken
tilbage i maskinen.
7. Sæt strømkablet i igen og læg en beholder under tragten. Indstil doseringen til 300 ml og start en ny skylning
ved at trykke på "water only". Tøm beholderen for spildevand og gentag dette trin, indtil vandtanken er tom.
Når indikatoren "low water" er tændt, er du færdig med dette trin.
8. Du har nu afkalket din maskine. Du kan fylde vandtanken med rent vand og bruge den som normalt igen.

OBS! Du behøver ikke at fjerne pulverbeholderen eller dens dele til daglig rengøring.
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Vejledning til langtidsopbevaring

Fejlfinding

Det er meget vigtigt at rengøre maskinen grundigt og fjerne alle pulverrester inden opbevaring.

Tilstand

Mulig årsag

Mulig løsning

Hvis du planlægger ikke at bruge din Formula Pro® Advanced eller ikke skal bruge den i længere tid, skal du følge
disse trin, før du opbevarer:

Maskinen starter ikke

Maskinen er ikke tilsluttet en stikkontakt

Sørg for, at strømkablet sidder korrekt i stikkontakten

Tragten er ikke monteret eller fjernet korrekt

Installer tragten eller tryk på tragten, så den sidder ordentligt
på plads

Vandstanden er under “MIN”-linjen

Hæld mere vand i vandtanken

Pulverbeholderen er ikke monteret eller fjernet
korrekt

Sørg for, at pulverbeholderen er korrekt monteret på
basisenheden

Låget til pulverbeholderen er ikke lukket
ordentligt

Drej låget til pulverbeholderen med uret for at lukke
ordentligt. Se side 7, trin 3 for mere information

Pulverbeholderens låg er monteret omvendt

Sørg for, at tappen på kanten af pulverbeholderens låg er
placeret mod maskinens bagside og tilsluttet
sikkerhedsafbryderen. Se side 7, trin 3 for mere information

Vandet i vandtanken er for koldt
(temperatursymbolet på LCD-displayet blinker)

Vent til vandet er varmet op

Vandet i vandtanken er for varmt
(temperatursymbolet på LCD-displayet blinker)

Vent til vandet er kølet af

Temperaturen af den færdige blanding
er for kold

Vandet i vandtanken er endnu ikke blevet
varmet op til den korrekte temperatur

Vent, indtil vandet er varmet op. Sørg for, at symbolet for
den valgte temperatur lyser og ikke blinker

Tragten går ikke helt ind ved montering

Tragtdækslet er ikke lige på tragten og/eller
ikke fuldt trykket ned

Juster tappen på forsiden af tragtdækslet, sæt tragten ind,
og tryk tragtdækslet ordentligt ned

Symbolet “Clean Funnel” vises. Maskinen
bipper, når man trykker på start

Tragten og hullet på undersiden af
pulverbeholderen skal rengøres

Følg trinnene på side 7 for at rengøre og tørre tragten og
hullet på undersiden af pulverbeholderen

Der er dispenseret for meget pulver

Låsedækslet er ikke monteret korrekt

Kontroller, at låsedækslet er monteret korrekt. Forsiden af
låsedækslet skal være ”låst“ fast under pulverbeholderens tap.
Se side 4, trin 6 for mere information

Forkert pulverindstilling er valgt

Sørg for, at den korrekte indstilling er valgt for den pulvertype,
du bruger. Besøg babybrezza.dk for flere detaljer om, hvilken
indstilling der skal anvendes til den type pulver, du bruger

Pulverniveauet i pulverbeholderen er for lavt

Fyld mere pulver i pulverbeholderen

Maskinen er ikke blevet grundigt rengjort

Afmonter alle dele og rengør dem i hånden, tør alle dele
ordentligt og monter dem igen

Silikoneskraber er ikke korrekt monteret

Sørg for, at silikoneskraberen er monteret korrekt

Forkert pulverindstilling valgt

Gå ind på: babybrezza.dk og bekræft indstillingen for den
type pulver, du bruger. Indtast derefter denne indstilling ved
at bruge knappen ”Powder Setting” på kontrolpanelet

Vand dispenseres ikke

Vandtanken er ikke monteret korrekt

Tryk vandbeholderen helt ned på basisenheden

Pulveret sidder fast i tragten og
undersiden af pulverbeholderen

Kontinuerlig brug uden rengøring af
pulverbeholderens underside. Se side 7, trin 3
for mere information

Rengør tragten, tragtdækslet og undersiden af
pulverbeholderen efter hver fjerde flaske, du tilbereder

1. Fjern pulverbeholderen, alle dele i pulverbeholderen, tragten, tragtdækslet, drypbakken og vandtanken
fra basisenheden.
2. Tør basisenheden af med en ren klud og sørg for, at alle pulverrester forsvinder. Tør basisenheden grundigt af.
3. Tøm pulverbeholderen, rengør alle dele af pulverbeholderen og tør grundigt. Sæt delene sammen i
pulverbeholderen, og returner pulverbeholderen med dens monterede dele på basisenheden.
4. Følg trin 1-7 i henhold til de månedlige rengøringsanvisninger på side 12. Fjern ikke vandtanken og fyld ikke
vandtanken med vand efter trin 7.
5. Sæt et glas eller en beholder der rummer mindst 300 ml under tragten. Tryk og hold knappen ”Water Only” nede
i 5 sekunder. Vand vil nu blive dispenseret, indtil maskinen er helt tom for vand og automatisk stopper, når vandet
er tappet.
6. Sluk for maskinen ved at tage stikket ud af stikkontakten, fjerne tragten, tragtdækslet og vandtanken. Tør alle dele
grundigt, og monter dem derefter tilbage på maskinen.
7. Nu er maskinen klar til at blive opbevaret i længere tid. Pak maskinen ned i den originale æske eller en papkasse,
der kan lukkes ordentligt, så maskinen holdes fri for støv.

Fejlmeddelelser
I det usandsynlige tilfælde af fejl i nogen af maskinens elektriske komponenter, vises følgende fejlkode på
LCD-displayet. Ved at trykke og holde POWER-knappen nede, vil du kunne nulstille fejlmeddelelsen og vende
tilbage til at kunne bruge maskinen som normalt igen. Hvis fejlkoden gentager sig og ikke kan nulstilles, kan du
kontakte din forhandler for at få hjælp.
Angiver en fejl i motoren, der roterer pulverbeholderens dele. Kontakt din forhandler for at få hjælp.
Indikerer fejl i motorsensorerne, der tillader målehjulet at rotere, og dosering finder sted. Kontakt din
forhandler for at få hjælp.
Angiver en fejl i måleren til vandtanken, der måler mængden af vand, der kommer ud. Kontakt din
forhandler for at få hjælp.
Indikerer en fejl i sensoren på temperaturmåleren, der måler vandtemperaturen. Kontakt din
forhandler for at få hjælp.

Pulveret dispenseres ikke tilstrækkeligt

Angiver en fejl i måleren, der måler, hvor meget vand der er tilbage i beholderen. Kontakt din forhandler
for at få hjælp.
Angiver, at varmt vand er hældt i vandtanken og kommet ind i maskinen. Tøm vandet i vandtanken, og
genfyld det med nyt vand ved stuetemperatur, og monter derefter vandtanken tilbage på basisenheden.
Tryk og hold POWER-knappen nede for at nulstille fejlkoden. Tryk derefter på knappen ”Water Only” og hold
den nede for at fjerne det varme vand fra maskinen.
Angiver, at låget til pulverbeholderen ikke sidder som det skal. Sørg for, at låget lukker ordentligt, og tryk
derefter på og hold POWER-knappen nede for at nulstille fejlkoden. Nu kan du bruge maskinen igen.
Angiver, at tragten ikke sidder, som den skal. Sørg for, at tragten og tragtdækslet er monteret korrekt.
Tryk og hold POWER-knappen nede for at nulstille fejlkoden. Nu kan du bruge maskinen igen.
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Hvis du ikke kan løse dette problem ved hjælp af fejlfindingsvejldningen ovenfor, skal du besøge babybrezza.dk og finde din lokale
kundeservice for at få hjælp.
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