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Bruksanvisning

Innstillingsveileder Denne innstillingsveilederen skal kun brukes som en generell veiledning.
Etter noen gangers bruk vil du vite hvilken innstilling som fungerer best for
akkurat dine flasker. Test alltid flasketemperaturen før du mater babyen din.

Quick Warm Quick Warm
Romtemperature 21˚C Kald temperatur –  oppbevart i kjøleskap 4˚C

Romtemperatur  21˚C Kald temperatur –  oppbevart i kjøleskap  4˚C

Steady Warm Steady Warm
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TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Veiledning for sikker bruk

1. Les alle instruksjonene før bruk.
2. Ta ikke på ytter�atene 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 oppsyn med apparatet hvis det
     brukes av eller i nærheten av barn.
5.  Ta støpselet ut av stikkontakten når apparatet ikke er i bruk.
     La apparatet kjøles ned før du �erner eller monterer deler eller
    rengjør maskinen.
6. Bruk ikke apparatet hvis kabelen, støpselet, deler i apparatet på
     noen måte er skadet.
    Lever inn apparatet til nærmeste godkjente servicesenter for å
    få det undersøkt, reparert eller justert hvis apparatet ikke
    fungerer som det skal, eller 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 over�ate og sikre at apparatet
     står støtt på over�aten, og at gummiknottene under maskinen
     er i direkte kontakt med over�aten.
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 over�ater.
11.  Vær svært forsiktig når du �ytter på et apparat med varm
        væske i.12.  Plasser ikke på eller nær komfyr, ovn eller eller elektrisk
       komfyr.
13. Bruk ikke apparatet til noe annet formål enn det det er beregnet for.
14.  For å unngå fare for elektrisk støt, modi�ser aldri støpselet på noen måte.
15. For å koble fra apparatet, slå det av og trekk deretter ut støpselet.
16.  Forsikre deg om at maskinen er slått av før du tar ut støpselet.
17. Merk at for å minimere fallfaren eller faren for å vikle seg inn er ledningen
       kortere. Lengre skjøteledninger �nnes tilgjengelige og kan brukes hvis de
       brukes på en ansvarlig måte. Ved bruk av forlengelsesledning eller
       forgreningskabel, forsikre deg om at denne har korrekt energimerking og
       klassi�sering.
18. Forlengelsesledningen bør plasseres på en slik måte at den er utilgjengelig
       for barn, og slik at man ikke kan snuble i den. Den må ikke henge over en
       bordkant eller ligge på et bord.
19. Før du mater barnet, pass på at maten er passe varm, slik at barnet trygt
       kan spise den.
20. Oppbevar ikke ledninger innenfor barns rekkevidde.

Når du bruker elektriske apparater, bør grunnleggende sikkerhetstiltak følges, inkludert følgende:
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ADVARSEL: For å overholde retningslinjene for sikker eksponering for radiofrekvenser, plasser enheten minst 20 cm unna
nærmeste person.

ADVARSEL: Hvis enheten viser noen av følgende feilmeldinger: E1, E2, E3 eller E4, kontakt kundeservice før videre bruk
av maskinen.
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Deler til Safe+Smart Bottle Warmer

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Model: BRZ00139 Strømstyrke: 4,4 A Strømstyrke varmeelement: 500W

lokk til �askevarmer

kontrollpanel

�askeholder

nivåindikator-rute

Quick Warm indikatorlinje

ledning

oppvarmingsbeholder

Base

Quick Warm
doseringsbeger

doserings-
begeret
oppbevares
på
baksiden av
enheten

Spenning: 220–240 V ~ 50/60 Hz

 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 gjenvin-

ningsstasjonen som �nnes der du bor, eller kontakt den forhandleren som du kjøpte produktet av. Denne kan gi deg veiled-

ning eller gjenvinne apparatet for deg på en bærekraftig måte.



03:25

EGENSKAPER
• To oppvarmingsprogrammer:
   Steady warm (varmholding): Et varmt vannbad varmer
   skånsomt og stødig melken opp til kroppstemperatur,
   og påvirker på denne måten ikke melkens viktige
   næringssto�er, som kan brytes ned av høye temperaturer.
   Quick Warm (hurtigoppvarming): Melkeerstatningen eller
   brystmelken varmes opp på en sikker og e�ekt måte ved
   hjelp av damp.
• Enkel opptining: Tin opp fryst brystmelk i
   melkeoppbevaringsposer på en sikker måte
• Du kan stille inn oppvarmingsfunksjonene
    ved hjelp av det enkle kontrollpanelet, enten du begynner
   med kald eller romtemperert melk.
• Med Baby Brezza-appen kan du kontrollere �askevarmeren
  vha. smarttelefonen din – appen varsler deg når �asken er
  klar.
• Flaskevarmeren fungerer med alle �asketyper.
  Husk at �askens materiale og design har direkte innvirkning
  på oppvarmingstiden. Prøv med en høyere eller lavere
  innstilling hvis �asken din blir for varm eller for kald. Fjern
 alltid eventuelle ventiler fra �asken når du varmer opp. Visse
 �asker med ventiler i bunnen kan lekke under
 oppvarmingen.
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INNSTILLINGER BERØRINGSSKJERM

Når appen er koblet til, vil innstillingsmenyen vises på smarttelefonen din.
APP-MENY

Room Temp

Cold Temp

Quick Warm

Steady Warm

LCD Skjerminnstillingsikoner:

Trykk for å velge
innstilling

Innstillingsveileder 

Oppvarmingstakt-
regulator 

Volumkontroll

Innstillings-
regulator

Starting
Temperature 
Scroll

Tidtaker

Start/stopp-knapp

Av/på

romtemperatur Kald temperatur Hurtiginnstilling Varmholding

Bluetooth LED LCD

Trykk for å starte
oppvarming
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SLIK BRUKER DU SAFE+SMART BOTTLE WARMER®-APPEN

 VELG EN OPPVARMINGSMODUS: VARMHOLDING ELLER HURTIGOPPVARMING

MER INFO OM HVER MODUS PÅ FØLGENDE SIDER

 Du kan stille inn �askevarmeren direkte fra smarttelefonen eller nettbrettet. Last ned og installer Baby Brezza Bottle Warmer-appen
fra App Store eller Google Play. Du må ha en aktiv Bluetooth-tilkobling      for å kunne koble deg til Safe+Smart Bottle Warmer.

1

Bluetooth-kompatibel

 Plasser �asken i varmeren og forsikre deg om at
styreskinnene rundt �askeholderen ligger i sporene
i selve �askevarmeren.

2

STEADY QUICK
vannbad dampvarme

Trykk på på-knappen             på �askevarmeren
og på Bluetooth-symbolet       på smarttelefonen din
for å koble til �askevarmeren.

Fjern alltid ventiler
ved oppvarming
Flasker med ventilering
ssystem i bunnen kan
lekke ved oppvarming.
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QUICK WARM (hurtigoppvarming)STEADY WARM (varmholding)

6. Trykk på             for å begynne å varme opp.

1. Fyll �askevarmeren med vann til vannet når samme nivå som melken i �asken.
     Bruk alltid romtemperert vann for å få det beste resultatet. 
     Varmt eller kaldt vann kan føre til feilaktige eller farlige �asketemperaturer.

1. Fyll det inkluderte doseringsbegeret (sitter på baksiden av �askevarmeren
     med romtemperert vann.  Bruk ikke varmt, glovarmt eller kaldt vann;
     dette kan føre til feilaktige eller farlige �asketemperaturer. 
     Vannnivået skal være i nivå med
     «Quick Warm»-indikatorlinjen i varmeren – se pilen nedenfor.2. Lukk lokket på �askevarmeren.

4. Bruk innstillingsveilederen på baksiden av denne bruksanvisningen for å �nne   
     frem til korrekt innstilling for din �aske. Vær nøye med å velge rett �askestørrelse
     og �askemateriale.

• Hvis �asken din er kald (oppbevart i kjøleskap ved 4 grader Celsius), trykk på
   til denne innstillingen blir aktiv.

5. Finn frem til starttemperaturen på �asken din.

• Hvis �asken din er romtemperert (ca. 21 grader Celsius), trykk på
  til denne innstillingen blir aktiv.

Hvis du skal varme �ere �asker samtidig, la enheten
kjøles ned før du varmer en ny �aske/�asker.

Hvis du skal varme �ere �asker samtidig, la enheten
kjøles ned før du varmer en ny �aske/�asker.

Fyll �askevarmeren med vann til vannivået
er på høyde med melken i �asken.

Fyll på med vann opp til
«Quick Warm»-indikatorlinjen
(bruk doseringsbegeret som følger med �askevarmeren)

3. Trykk på på-knappen              for å slå på enheten.

7.  Flaskevarrmeren piper når �asken er klar. Fjern �asken umiddelbart etter
     at oppvarmingen er ferdig. Rist innholdet i �asken varsomt og kontroller
     temperaturen før du mater babyen din.

7. Flaskevarrmeren piper når �asken er klar. Fjern �asken umiddelbart etter at
oppvarmingen er ferdig. Rist innholdet i �asken varsomt og kontroller
temperaturen før du mater babyen din.

2. Lukk lokket på �askevarmeren.

4. Bruk innstillingsveilederen på baksiden av denne bruksanvisningen for å �nne
     frem til korrekt innstilling for din �aske. Vær nøye med å velge rett �askestørrelse
     og �askemateriale.

3. Trykk på på-knappen              for å slå på enheten.

6. Trykk på            for å begynne å varme opp

Vær forsiktig når du åpner lokket etter at oppvarmingssyklusen er ferdig.
Bruk alltid den oransje �askeholderen til å �erne �asken fra varmeren,
og unngå å ta på �askevarmerens varme over�ater.  Utsiden av den
oppvarmede �asken kan være glovarm rett etter en oppvarmingssyklus.

• Hvis �asken din er kald (oppbevart i kjøleskap ved ca. 4 grader Celsius),
   så trykk på             til denne innstillingen blir aktiv.

5. Finn frem til starttemperaturen på �asken din. 

•  Hvis �asken din er romtemperert (ca. 21 grader Celsius), trykk på
   til denne innstillingen blir aktiv.
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Det er svært viktig at denne enheten avkalkes hver �erne uke for å være sikker på at den vil fungere på korrekt måte.
Hell ut alt vannet fra vannbeholderen. Når du skal avkalke, bland 20 ml eddik (12 %) med 125 ml kaldt vann og fyll
vannbeholderen med denne løsningen. Kjør deretter en oppvarmingssyklus på innstilling 5 til alle kalkavleiringer er �ernet.
Forsikre deg om at du har god ventilasjon når du avkalker med eddik.

AVKALKE FLASKEVARMEREN

OPPTINING AV FRYSTE MELKEOPPBEVARINGSPOSER

Trykk deretter på            for å starte oppvarmingen.

For å bruke opptiningsfunksjonen, plasser en frossen melkeoppbevaringspose i varmeren og fyll på med vann til
vannivået er på høyde med melken i posen.

RENGJØRING AV FLASKEVARMEREN

Koble fra �askevarmer og
�ern �askeholdert fra
base.

Hell forsiktig ut alt vannet i
baseenheten.

1 2

Tørk av fukt og vann fra alle
deler etter hver bruk. Om
nødvendig, tørk av utsiden av
baseenheten med en fuktig klut.
Bruk ikke oppvasksvamper,
skuremidler eller løsemidler til
rengjøring.

32

La alltid �askevarmeren kjøle seg ned før rengjøring.

Trykk på temperaturinnstillingen             til ikonet «F» vises på LCD-skjermen.

8

Mulig løsning

Feilsøking
Tilstand Mulig årsak

Forsikre deg om at �askeholderens styreskinner er korrekt
justert og ligger i sporene i selve �askevarmeren.

 Enheten starter ikke  Ledningen til enheten er frakoblet

Smarttelefonen må være innenfor en avstand på 6 meter
fra �askevarmeren.

smarttelefonen er utenfor rekkevidde

Forsikre deg om at �askeholderens styreskinner er korrekt
justert og ligger i sporene i selve �askevarmeren.

Flaskeholderen er feilmontert i �askevarmeren Lokket kan ikke lukkes

På-knappen          er holdt inne for lenge Trykk en gang på på-knappen          for å slå på enheten.
Hold ikke knappen inne.

Slå på Bluetooth på smarttelefonen din før du kobler
sammen enheten.

Bluetooth er slått av på smarttelefonen dinEnheten synkroniseres ikke
med smarttelefonen 

Den varmede �asken er for
varm (hurtigoppvarming)

Utilstrekkelig mengde vann i �askevarmeren Tilsett vann til «quick �ll»-indikatorlinjen.

Oppvarmingstiden er for lang eller feilaktig
valgt innstilling

Prøv en lavere innstilling. 

Den varmede �asken er for
varm (varmholding)

Utilstrekkelig mengde vann i �askevarmeren Tilsett vann til vannet er i nivå med væskenivået i �asken.

Oppvarmingstiden er for lang eller feilaktig
valgt innstilling

Prøv en lavere innstilling.

Prøv en høyere innstilling.Oppvarmingstiden er for kort eller feilaktig
valgt innstilling

Den varme �asken er for kald
(hurtigoppvarming og
varmholding)

For stor mengde vann i �askevarmeren Minske mengden vann i �askevarmeren til den har korrekt
vannivå (se side 5).

E5 Error eller «error» vises
på LCD-skjermen eller i
smarttelefon-appen

For lite eller ikke vann i maskinen Tilsett kaldt vann i maskinen og la den kjøle seg ned i
minst 5 minutter. Hell ut det kalde vannet og start
maskinen på nytt. Forsikre deg om at du tilsetter
tilstrekkelig en mengde vann til oppvarming etter
omstarten.

E1, E2, E3 eller E4 «error»
vises på LCD-skjermen

Intern feil eller strømfeil Kontakt kundeservice på kundtjanst@babybrezza.se/nb/ 

Hvis du ikke får løst eventuelle problemer med maskinen ved hjelp av ovenstående feilsøk, gå til www.babybrezza.se/nb/
for å �nne din lokale kundeservice. Service skal kun utføres av en godkjent servicetekniker.
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MERK: Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med del 15 av FCC-reglene for digitale enheter i klasse B
(«Class B digital device»). Denne delen beskriver de grensene som er fastsatt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig
interferens i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensstråling. Hvis det ikke
installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake interferens i radiokommunikasjon. Det �nnes ingen
garanti for at interferens ikke kommer til å inntre�e i en bestemt installasjon. Undersøk om denne enheten er utsatt for
eventuell interferens fra radio- eller tv-mottaker gjennom å slå enheten av og på. Brukeren oppfordres til å korrigere
interferensen gjennom å foreta et eller �ere av følgende tiltak:
   • justere retningen på eller �ytte mottakerantennen
   • øke avstanden mellom enheten og mottakeren
   • koble utstyret til et annet uttak
   • kontakte forhandleren eller en erfaren radio- og TV-tekniker for å få hjelp

Kundeservice
Hvis du opplever problemer med din Baby Brezza Bottle Warmer, gå til www.babybrezza.se/nb/

for å finne din lokale kundeservice.

Notes


