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Brugsanvisning

Indstillingsguide Denne indstillingsguide skal blot bruges som en generel referenceguide.
Efter adskillige brug vil du finde ud af, hvilken indstilling der virker bedst
for lige netop dine flasker. Test altid flasketemperaturen, inden du
mader din baby.

Quick Warm Quick Warm
Rumtemperatur 21˚C Kold temperatur - Opbevaret i køleskab 4°C

Kold temperatur - Opbevaret i køleskab 4°CRumtemperatur  21˚C

Steady Warm Steady Warm
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GEM DISSE INSTRUKTIONER

Vejledning i sikker brug

1. Læs alle instruktioner inden brug.
2. Rør ikke ved varme over�ader. Brug håndtagene.
3.  For at undgå elektrisk stød må du ikke nedsænke ledningen,
      kontakten aller apparatet i vand eller nogen form for væske.
4.  Det er vigtigt at overvåge apparatet nøje, hvis den bruges af
     eller i nærheden af børn.
5.   Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke bruges.
      Lad apparatet køle af, inden du stiller det væk, monterer nogle
      dele eller rengør maskinen.
6.  Brug ikke apparatet, hvis kablet, delene i apparatet på nogen
     måde er beskadigede. Indlever apparatet til det nærmeste
     autoriserede servicecenter til undersøgelse, reparation eller
     justering, hvis apparatet ikke fungerer korrekt eller på nogen
     måde er beskadiget.
7.  Brug af dele, som ikke anbefales af producenten, kan forårsage
     skader, fejl, elektrisk stød eller brand.
8. Brug det på en plan �ade, og sørg for, at apparatet står stabilt
     på �aden, og gummifødderne under maskinen er i direkte
     kontakt med over�aden.
9. Apparatet er kun beregnet til husholdningsbrug. Brug det ikke
     udendørs.
10.  Lad ikke kablet hænge ud over bordkanten eller komme i
     kontakt med varme over�ader.

11.  Du skal være yderst forsigtig, når du �ytter et apparat med
       varm væske i.
12.  Anbring det ikke på eller i nærheden af et komfur, en ovn
        eller et elektrisk komfur.
13. Brug ikke apparatet til andet end den påtænkte brug.
14.  For at undgå risici for elektrisk stød må du aldrig ændre på stikket på
        nogen som helst måde.
15. Kobl apparatet fra ved at slukke for det og trække stikket ud af
       stikkontakten.
16.  Sørg for, at maskinen er slukket, inden du tager stikket ud.
17. For at mindske risikoen for fald eller, at man bliver ind�ltret i den
      elektriske ledning, er den ret kort. Længere forlængerledninger er
      tilgængelige og kan bruges, hvis man bruger dem på en ansvarlig
      måde. Sørg for korrekt el-mærkning og klassi�cering ved brug af en
      forlængerledning eller et forgreningskabel.
18. Forlængerledningen bør anbringes således, at den er utilgængelig for
     børn, og at man ikke kan falde over den. Den må ikke hænge ud over en
     bordkant eller ligge på et bord.
19. Inden du mader dit barn – skal du sørge for, at måltidet har nået en
       sikker temperatur, før det indtages.
20. Efterlad ikke ledninger i børns rækkevidde.

Ved brug af elektriske apparater skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger følges, herunder følgende:

1

ADVARSEL! For at overholde retningslinjerne for sikker eksponering for radiofrekvenser skal enheden placeres i en afstand
på 20 cm fra den nærmeste person.

ADVARSEL! Hvis enheden viser en af følgende fejlmeddelelser: E1, E2, E3 eller E4, bedes du henvende dig til kundeservicen
inden yderligere brug af maskinen.

2

Dele til Safe+Smart Bottle Warmer

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Model: BRZ00139 Strøm: 4.4A Varmeelementets strømstyrke: 500W

Låg til �askevarmer

Kontrolpanel

Flaskeholder

Niveauindikator-felt

Quick Warm indikatorlinje

Elektrisk ledning

Opvarmningsbeholder

Base

Quick Warm
doseringsbæger

Opbevar
doserings-
bægeret på
bagsiden af
enheden

Spænding: 220-240V ~ 50/60Hz

Korrekt genbrug: Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud i husholdningsa�aldet i EU.  Ved at bortska�e 

gamle produkter på en rigtig og ansvarsfuld måde kan du bidrage til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og 

sundheden og fremme bæredygtig genbrug af materialer/råvarer. For at genbruge dit produkt bedes du benytte din 

lokale genbrugsplads eller henvende dig til den forhandler, som du købte produktet af. De kan tilbyde vejledning eller 

genbruge apparatet på en bæredygtig måde.
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KONTROLPANEL

Når appen er tilsluttet, vil indstillingsmenuen blive vist på din smartphone.
APP-MENU

Rumtemperatur

Kold temperatur

Hurtig indstilling

Varmholdning

LCD-skærmindstillingsikoner:

Tryk for at vælge
indstilling

Indstillingsguide 

Regulator af
opvarmnings-
tempo 

Volumen-
kontrol

Indstillings-
regulator

Regulator
af
starttemperatur

Timer

Start-/stopknap

Fra/til

Rumtemperatur Kold temperatur Hurtig indstilling Varmholdning

Bluetooth
LED

LCD

Tryk for at starte
opvarmningen
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SÅDAN BRUGER MAN SAFE+SMART BOTTLE WARMER®-APPEN

 VÆLG EN OPVARMNINGSTILSTAND: VARMHOLDNING ELLER HURTIG OPVARMNING

MERE INFORMATION OM HVER TILSTAND SES PÅ FØLGENDE SIDER

 Flaskevarmeren kan indstilles direkte fra din smartphone eller tablet. Download og installer Baby Brezza Bottle Warmer-appen
fra App Store eller Google Play. Der kræver en aktiv Bluetooth       for at tilslutte Safe+Smart Bottle Warmer.

1

bluetooth
kompatibel

Anbring �asken i varmeren, og sørg for, at
styreskinnerne rundt om �askeholderen
ligger i sporene i selve �askevarmeren.

2

vandbad 

Tryk på ”power”              på �askevarmen, og tryk på
”Bluetooth-symbolet”      på din smartphone for
at tilslutte �askevarmen.

Fjern altid ventiler
ved opvarmning
Flasker med ventilsystemer
i bunden kan lække under
opvarmningen.

• To opvarmningsprogrammer:
   Steady warm (varmholdning): Et varmt vandbad varmer 
   skånsomt og stabilt mælken til kropstemperatur og 
   påvirker således ikke mælkens vigtige næringssto�er, 
   som kan nedbrydes ved høje temperaturer. Quick warm 
   (hurtig opvarmning): Modermælkserstatning eller 
   brystmælken varmes op på en sikker og e�ektiv måde 
   ved hjælp af damp.
• Nem optøning: Optø frossen brystmælk i mælkeopbevar
   ingsposer på en sikker måde.
• Du kan indstille opvarmningsfunktionerne ved hjælp af 
   det enkle kontrolpanel, uanset om du begynder med 
   kold eller rumtempereret mælk.
• Med Baby Brezza-appen kan du kontrollere �askevar
  meren via din smartphone; appen underretter dig, når 
   �asken er klar.
• Fungerer med alle �asketyper. Husk, at �askernes
   materiale og design har en direkte indvirkning på 
   opvarmningstiden. Prøv med en højere eller lavere 
   indstilling, hvis din �aske er for varm eller for kold. Fjern 
   altid eventuelle ventiler fra �asken, når du opvarmer. 
   Nogle �asker med ventiler i bunden kan lække under 
   opvarmningen.

dampbad

STEADY QUICK
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6. Tryk             for at begynde at opvarme

1. Fyld �askevarmeren med vand, indtil vandet når det samme niveau som mælken i �asken.
     Brug altid rumtempereret vand for at få det bedste resultat. 
     Varmt eller koldt vand kan føre til forkerte eller farlige �asketemperaturer.

1. Fyld det vedlagte doseringsbæger (sidder på bagsiden af �askevarmeren)
    med rumtempereret vand.  Brug ikke lunkent, varmt eller koldt vand,
    da det kan resultere i forkerte eller farlige �asketemperaturer. 
     Vandniveauet ska være på niveau med ”Quick Warm”
    indikatorlinjen i varmeren – se pilen nedenfor.2. Luk låget til �askevarmeren

4. Brug indstillingsguiden på bagsiden af denne manual for at �nde ud af den korrekte
     indstilling for din �aske. Vær grundig med at vælge den rette �askestørrelse og
    �askemateriale.

• Hvis din �aske er kold (opbevaret i køleskabet ved 4 grader Celsius), skal du trykke
  indtil denne indstilling bliver aktiv.

5. Find ud af starttemperaturen på din �aske.

• Hvis din �aske er rumtempereret (ca. 21 grader Celsius), trykkes            der på            
  indtil denne indstilling bliver aktiv.

Hvis du varmer �ere �asker samtidig, skal du lade
enheden afkøle, inden du varmer en ny �aske/�asker.

Hvis du varmer �ere �asker samtidig, skal du lade
enheden afkøle, inden du varmer en ny �aske/�asker.

Fyld �askevarmeren med vand, indtil
vandniveauet er lig med mælken i �asken.

 Påfyld vand op til “Quick Warm”
indikatorlinjen
(Brug doseringsbægeret, som er vedlagt �askevarmeren)

3. Tryk på             for at tænde for enheden

7. Flaskevarmeren vil bippe, når �asken er klar. Tag straks �asken af, efter at
     opvarmningen er klar. Hvirvl forsigtigt indhold rundt, og kontroller temperaturen,
     inden du mader din baby.7. Flaskevarmeren vil bippe, når �asken er klar. Tag straks �asken af, efter at

    opvarmningen er klar. Hvirvl forsigtigt indhold rundt, og kontroller temperaturen,
    inden du mader din baby.

2. Luk låget til �askevarmeren

4. Brug indstillingsguiden på bagsiden af denne manual for at �nde ud af den korrekte
    indstilling for din �aske. Vær grundig med at vælge den rette �askestørrelse og
    �askemateriale.

3. Tryk på            for at tænde for enheden

6. Tryk            for at begynde at opvarme

 Vær forsigtig, når du åbner låget, efter at opvarmningscyklussen er færdig.
Brug altid den orange �askeholder til at �erne �asken fra varmeren, og undgå
at røre ved �askevarmerens varme over�ader.  Ydersiden af den opvarmede
�aske kan være varm lige efter en opvarmningscyklus.

• Hvis din �aske er kold (opbevaret i køleskabet ved ca. 4 grader Celsius), skal
   du trykke            indtil denne indstilling bliver aktiv.

5. Find ud af starttemperaturen på din �aske.

• Hvis din �aske er rumtempereret (ca. 21 grader Celsius), trykke der på 
   indtil denne indstilling bliver aktiv.

QUICK WARM (hurtig opvarmning)STEADY WARM (varmholdning)
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Det er meget vigtigt, at man afkalker denne enhed hver �erde uge for at sikre sig, at den vil fungere på en korrekt måde.
Hæld alt vandet ud af vandbeholderen. For at afkalke blandes 20 ml eddikesprit (12 %) med 125 ml koldt vand, og fyld
vandbeholderen med denne opløsning. Kør derefter en opvarmningscyklus med indstilling 5, indtil alle kalka�ejringer er
blevet �ernet. Sørg for, at du har god udluftning, når du afkalker med eddikesprit.

AFKALKNING AF FLASKEVARMEREN

OPTØNING AF FROSNE MÆLKEOPBEVARINGSPOSER

Tryk derefter på            for at påbegynde opvarmningen

Vil man bruge optøningsfunktionen, anbringes en frossen mælkeopbevaringspose i varmeren. Fyld vand på, indtil
vandniveauet er ens med mælken i posen.

RENGØRING AF FLASKEVARMEREN

Tag stikket ud af �askevarmeren
og �ern �askebakken fra
grundlag.

Hæld forsigtigt alt det vand ud,
der er i basisenheden.

1 2

Tør alle dele for fugt og vand efter
hver brug. Tør basisenhedens yderside
med en fugtig klud, hvis det er nødvendigt.
Brug ikke opvaskesvampe, slibemidler
elle opløsningsmidler til rengøring.

32

Lad altid �askevarmeren køle af inden rengøring.

Tryk på            temperaturindstillingen, indtil ”F” ikonet vises på LCD-displayet.
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Mulig løsning

FEJLFINDING
Tilstand Mulig årsag

Sørg for, at �askeholderens styreskinner er justeret korrekt
 så de ligger i sporene i selve �askevarmeren

Enheden starter ikke Enhedens elektriske ledning er frakoblet

Din smartphone skal være inden for en afstand på 6 meter
fra �askevarmeren

 smartphone er uden for rækkevidde.

Sørg for, at �askeholderens styreskinner er justeret korrekt,
så de ligger i sporene i selve �askevarmeren

Flaskeholderen er forkert monteret i
�askevarmeren

Låget kan ikke lukkes

er blevet holdt inde for længe Tryk én gang på          for at tænde for enheden Hold
ikke knappen inde.

Slå Bluetooth til på din smartphone, inden du tilslutter
din enhed

Bluetooth er slukket på din smartphoneEnheden synkroniserer ikke
med din smartphone 

Den opvarmede �aske er for
varm (hurtig opvarmning)

Utilstrækkelig mængde vand i �askevarmen Påfyld vand op til quick �ll-indikatorlinjen

Opvarmningstiden er for lang eller forkert
valgt indstilling

Prøv med en lavere indstilling 

Den opvarmede �aske er for
varm (varmholdning)

Utilstrækkelig mængde vand i �askevarmen Påfyld vand, indtil vandet er i niveau med væskeniveauet
i din �aske

Opvarmningstiden er for lang eller forkert
valgt indstilling

Prøv med en lavere indstilling 

Prøv med en højere indstillingOpvarmningstiden er for kort eller forkert
valgt indstilling

Den varme �aske er for kold
(hurtig opvarmning og
varmholdning)

For stor mængde vand i �askevarmen Reducer mængden af vand i �askevarmeren, indtil den
når det korrekte vandniveau (se side 5)

E5 Error eller “error” vises på
LCD-displayet eller
smartphone-appen

For lidt eller intet vand tilsat i maskinen Tilsæt koldt vand i maskinen, og lad den afkøle i mindst 5
minutter. Hæld det kolde vand ud, og start maskinen. 
Sørg for, at du påfylder den tilstrækkelige mængde vand
til opvarmning efter omstarten.

E1, E2, E3 eller E4 “error” vises
på LCD-displayet

Intern fejl eller el-fejl Henvend dig til kundeservicen på
kundtjanst@babybrezza.se

Hvis du ikke kan løse eventuelle problemer med maskinen ved hjælp af ovennævnte fejlsøgninger, bedes du besøge Babybrezza.dk
 for at �nde din lokale kundeservice. Service må kun udføres af en autoriseret serviceteknikker.



9

Kundeservice
Hvis du oplever problemer med din Baby Brezza Bottle Warmer, kan du besøge Babybrezza.dk

for at finde din lokale kundeservice.

Notes

BEMÆRK! Dette udstyr er blevet testet og viser sig at følge paragraf 15 i ”Digitale enhed af klasse B” i FCC’s regler.
Denne paragraf beskriver de begrænsninger, som er blevet skabt for at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig
 forstyrrelse i boliginstallationer.
Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvenser. Hvis den ikke installeres og bruges i henhold ti
instruktionerne, kan den forårsage forstyrrelser i radiokommunikationer. Der er ingen garanti for, at forstyrrelser
ikke vil indtræ�e i nogen installationer. Undersøg om denne enhed er årsag til eventuel forstyrrelse af radio
eller tv-modtagere ved at slukke og tænde for enheden. Brugeren opfordres til at korrigere forstyrrelsen med en
eller �ere af følgende foranstaltninger:
   • Ret på eller �yt modtagerantennen.
   • Øg afstanden mellan enheden og modtageren.
   • Tilslut udstyret til en anden kontakt.
   • Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for hjælp.


