
Οδηγίες
εγκατάστασης, χρήσης
και καθαρισμού

Διαβάστε πλήρως για να διασφαλίσετε ότι το Formula Pro® Advanced λειτουργεί
σωστά κάθε φορά.

Ο τροχός ανάδευσης ασφαλίζει σταθερά
στον άξονα. Για να το αφαιρέσετε
τραβήξτε το δυνατά. Μην ανησυχείτε,
δεν θα το σπάσετε.

Σπρώξτε σταθερά το δίσκο πάνω στη
βάση για να βεβαιωθείτε ότι ταιριάζει
καλά. Εμπιστευτείτε μας, σίγουρα δεν
θέλετε να πέσει και να χυθεί ολόκληρο
το μπιμπερό που μόλις φτιάξατε.

Διατηρήστε το Formula Pro® Advance
σας, αστραφτερά καθαρό!

Ακολουθούν μερικές επιπλέον συμβουλές που θα κάνουν
εσάς και το Formula Pro® Advanced χαρούμενους.

Συγχαρητήρια που διαβάσατε το εγχειρίδιο
χρήσης από την αρχή έως το τέλος!  

© 2021 Baby Brezza Enterprises LLC

babybrezza.com

Αυτό το προϊόν μπορεί να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα, ΗΠΑ Δίπλωμα 
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Εξυπηρέτηση Πελατών
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το Baby Brezza Formula Pro® Advanced, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

babybrezza.com/pages/international
για να εντοπίσετε τον τοπικό αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ:  FRP0046
Τάση τροφοδοσίας: 220V-240V 50/60Hz Τάση: 2.5A

Ισχύς Θερμαντήρα: 500W
Ισχύς Μηχανής: 20W

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το
Baby Brezza Formula Pro® Advanced.
Με αυτόν τον τρόπο, επιλέξατε τον
μοναδικό και καινοτόμο παρασκευαστή
βρεφικού γάλακτος στην αγορά.

Στην Baby Brezza, αναπτύξαμε
το Formula Pro® Advanced για
να βοηθήσουμε τους γονείς να
εξοικονομήσουν χρόνο όσον
αφορά τη σίτιση των μωρών
τους.

       ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Η ρύθμιση και ο καθαρισμός είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του Formula Pro® Advanced.
   Ακολουθήστε σωστά όλες τις οδηγίες.
• Για βρέφη ηλικίας κάτω των 6 μηνών, χρησιμοποιείτε πάντα απεσταγμένο ή βρασμένο νερό
   σε θερμοκρασία δωματίου.
• Ποτέ μην ρίχνετε βραστό / ζεστό νερό στο δοχείο νερού. Ή χρησιμοποιείστε εμφιαλωμένο νερό
   κατάλληλο για την παρασκευή γάλακτος σε σκόνη.
• Το μη βρασμένο νερό της βρύσης ή/και τα μη αποστειρωμένα μπιμπερό μπορούν δυνητικά να οδηγήσουν
   σε αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του μωρού σας.
• Προετοιμάστε μόνο ένα μπιμπερό κάθε φορά, ταΐστε αμέσως και ακολουθήστε προσεκτικά
   όλες τις οδηγίες.
• Μην φυλάτε μείγμα που έχει απομείνει. Εάν το παιδί σας γεννήθηκε πρόωρα, με χαμηλό βάρος γέννησης
   ή έχει ανοσοανεπάρκεια, συμβουλευτείτε τον παιδίατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!

Διαβάστε και ακολουθήστε

προσεκτικά όλες τις οδηγίες για

να αξιοποιήσετε στο έπακρο το

Formula Pro® Advanced

Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες

• Η συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται σε υγρό.
• Μόνο για οικιακή χρήση.
• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή,
   τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, εφόσον υπάρχει
   επίβλεψη ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει
   τους σχετικούς κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν
   είναι ηλικίας άνω των 8 ετών και εποπτεύονται. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά
   ηλικίας κάτω των 8 ετών.
• Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική
   ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη
   χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους.
• Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι τα προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται με άλλα οικιακά 
απόβλητα σε ολόκληρη την Ε.Ε. Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την 
ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να 
προωθήσετε την αειφόρο επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη 
χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή 
επικοινωνήστε με τον πωλητή όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το 
προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.
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Συμβουλή
αποσυναρμολόγησης: Καπάκι Δοχείου σκόνης

Τροχός Ανάδευσης

Κάλυμμα ασφάλισης με ξύστρα σιλικόνης

Τροχός μέτρησης

Δοχείο σκόνης

Άξονας

Οπή διανομής σκόνης

Πίνακας Ελέγχου

Βάση
Καλώδιο τροφοδοσίας

(στην πλάτη - δεν εμφανίζεται)
Σχάρα μπιπερό

Χοάνη

Δοχείο Νερού

Κάλυμμα Χοάνης

Δίσκος στάλαξης

Χώρος Χοάνης / διοχέτευσης

• Πάρτε ένα φλιτζάνι ή ένα μπουκάλι μεγαλύτερο από 300 ml και τοποθετήστε το κάτω από τη χοάνη.

• Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί “ml” στον πίνακα ελέγχου έως ότου η οθόνη LCD αναφέρει “300ml”.

• Τώρα πατήστε το κουμπί “water only” στον πίνακα ελέγχου. Το Formula Pro® Advanced θα διανέμει
   300 ml νερού.

• Απορρίψτε το νερό που διανέμεται ή χρησιμοποιήστε το για να ποτίσετε τα φυτά σας.

Προσοχή: Μην αποσυναρμολογήσετε τίποτα ακόμη.
Ακολουθήστε αυτά τα βήματα πριν κάνετε οτιδήποτε
άλλο.

Τώρα ας ξεπλύνουμε το εσωτερικό του μηχανήματος.

Τώρα μπορείτε να αποσυνδέσετε το μηχάνημα, να
αφαιρέσετε όλα τα εξαρτήματα που εμφανίζονται
στην επόμενη σελίδα και να ρυθμίσετε το νέο σας
Formula Pro® Advanced.

Εξαρτήματα Formula Pro® Advanced
Αποσυναρμολογήστε και πλύνετε όλα τα μέρη (εκτός από τη βάση) και στεγνώστε καλά.
Συναρμολογήστε όπως φαίνεται στις σελίδες 5 & 6.

       Ποτέ μην βάζετε το δοχείο σκόνης στο
πλυντήριο πιάτων, στον αποστειρωτή ή
στον φούρνο μικροκυμάτων!

• Τοποθετήστε το Formula Pro® Advanced στον πάγκο ή σε άλλη επίπεδη επιφάνεια και περιστρέψτε το έτσι
   ώστε το πίσω μέρος να βλέπει προς εσάς.

• Αφαιρέστε το δοχείο νερού από το πίσω μέρος του μηχανήματος, πλύνετε το με ζεστό σαπουνόνερο,
   ξεπλύνετέ το καλά και μετά στεγνώστε το.

• Γεμίστε το δοχείο νερού με εμφιαλωμένο νερό κατάλληλο για παρασκευή βρεφικού γάλατος, ή βρασμένο
   νερό σε θερμοκρασία δωματίου.

• Τοποθετήστε το δοχείο νερού πίσω στη βάση, γυρίστε το μηχάνημα έτσι ώστε το μπροστινό μέρος να σας
   βλέπει και στη συνέχεια συνδέστε το.

• Πατήστε το κουμπί λειτουργίας και το μηχάνημα θα ηχήσει μία φορά για να σας ενημερώσει ότι είναι
   ενεργοποιημένο. Επίσης θα δείτε την οθόνη LCD να ανάβει.

• Εξοικειωθείτε με τα ονόματα των ανταλλακτικών στην επόμενη σελίδα και, στη συνέχεια, συνεχίστε με τη
   ρύθμιση στις ακόλουθες σελίδες.

Για να αφαιρέσετε τον Αναδευόμενο
Τροχό, πιάστε τον όπως φαίνεται
παραπάνω και τραβήξτε προς τα
πάνω ενώ κρατάτε το δοχείο σκόνης
προς τα κάτω.
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Οδηγίες ρύθμισης

Τώρα τοποθετήστε το δοχείο σκόνης
στη βάση με τις τυπωμένες ενδείξεις
στραμμένες προς το μέρος σας.

Τώρα τοποθετήστε τον τροχό ανάδευσης
στον άξονα και πιέστε σταθερά προς τα
κάτω μέχρι να ακούσετε εάν “κλικ”.
Βεβαιωθείτε ότι ο τροχός ανάδευσης είναι
ασφαλισμένος στη θέση του και δεν
ανυψώνεται εύκολα.

Τοποθετήστε τον άξονα στη βάση
όπως φαίνεται.

Μετά το πλύσιμο στο χέρι αυτών των
εξαρτημάτων, βεβαιωθείτε ότι είναι
όλα εντελώς στεγνά πριν από τη 
συναρμολόγηση.

Συναρμολογήστε τη χοάνη και το
κάλυμμά της. Στη συνέχεια, τοποθετήστε
τη στη χοάνη διοχέτευσης σύροντάς της
πρώτα προς τα πάνω και μετά μέσα.

Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα ασφάλισης
και ο τροχός μέτρησης θα φαίνονται έτσι
όταν θα είναι συναρμολογημένα.

Τοποθετήστε τον τροχό μέτρησης στο
δοχείο σκόνης, τοποθετώντας τον πάνω
στον άξονα με την επίπεδη πλευρά
στραμμένη προς τα κάτω.
Βεβαιωθείτε ότι οι οπές στον τροχό
μέτρησης είναι στην ίδια θέση όπως
φαίνεται παραπάνω.

1. Τοποθετήστε το μπροστινό άκρο του
    καλύμματος ασφάλισης στην εσοχή στο
    εσωτερικό / μπροστινό μέρος του δοχείου
    σκόνης, κάτω από την προεξοχή. 

2. Εφαρμόστε την οπή στο κάλυμμα
    ασφάλισης πάνω από τον άξονα. 
    Δεν θα είναι τελείως επίπεδη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚ

Βίντεο για ρύθμιση και καθαρισμό διαθέσιμα στο babybrezza.com/video.

Συνέχεια οδηγιών ρύθμισης

Τώρα είστε έτοιμοι να προσθέσετε σκόνη και να φτιάξετε το
πρώτο σας μπιμπερό.

clickclick
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Χύστε προσεκτικά τη σκόνη γάλακτος
στο δοχείο σκόνης. Σκουπίστε τη σκόνη
γάλακτος που τυχόν έχει χυθεί.

Βεβαιωθείτε ότι η σκόνη είναι μεταξύ των
γραμμών MIN & MAX στο δοχείο σκόνης.

Τοποθετήστε το καπάκι του δοχείου
σκόνης και γυρίστε δεξιόστροφα μέχρι
να σταματήσει.

Αυτό θα ενεργοποιήσει το διακόπτη
ασφαλείας και θα κλειδώσει το δοχείο
σκόνης στη βάση.

Για να αφαιρέσετε το δοχείο σκόνης,
γυρίστε το καπάκι αριστερόστροφα.

Τοποθετήστε το δίσκο στάλαξης στη βάση
για να ταιριάζει στο ύψος του μπιμπερό σας.
Ρυθμίστε το έτσι ώστε το στόμιο του μπιμπερό
να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στη χοάνη.

Σπρώξτε σταθερά το δίσκο στάλαξης στη βάση
για να το τοποθετήσετε στη θέση του.

Τώρα ας δούμε τα στοιχεία ελέγχου στην επόμενη
σελίδα. 

Προετοιμάζοντας το πρώτο μπιμπερό

Κουμπί ρύθμισης
σκόνης: Πατήστε
για να επιλέξετε
τον αριθμό ρύθμισης
αναλόγως την μάρκα
και τον τύπο σκόνης
γάλακτος που
χρησιμοποιείτε.

Κουμπί για το νερό:
Πατήστε για διανομή
ml που εμφανίζονται
στην οθόνη LCD (επιλέγεται
από το κουμπί “ml”).

Κουμπί θερμοκρασίας:
Πατήστε για να επιλέξετε
τη θερμοκρασία θέρμανσης.

Οθόνη LCD:
Εμφανίζει επιλεγμένες λειτουργίες

και προειδοποιήσεις

Κουμπί ml: Πατήστε
για να επιλέξετε τα ml 
νερού που διανέμονται.

Κουμπί
λειτουργίας:

Πατήστε για
ενεργοποίηση ή

απενεργοποίηση
της μονάδας.

Κουμπί Έναρξης:
Πατήστε για να

ξεκινήσετε τη
διανομή της

σκόνης.

Formula Pro®Advanced - Χειρισμοί & Λειτουργία

= Ελαφρώς θερμότερο από τη
    θερμοκρασία του σώματος

= Θερμοκρασία
    σώματος

= Θερμοκρασία
    δωματίου

Ανοιχτό καπάκι δοχείου σκόνης - Το καπάκι του δοχείου σκόνης δεν έχει κλείσει πλήρως ή δεν έχει
τοποθετηθεί σωστά στο δοχείο σκόνης. Κλείστε το καπάκι του δοχείου σκόνης πλήρως και σωστά
όταν ανάβει αυτό το σύμβολο.

Χαμηλή στάθμη νερού - Γεμίστε το δοχείο νερού όταν ανάβει αυτό το σύμβολο.

Καθαρίστε τη χοάνη - Αυτό το σύμβολο θα ανάβει μετά από κάθε 4 μπιμπερό. Όταν ανάψει αυτό
το σύμβολο, αφαιρέστε την χοάνη, πλύνετε και στεγνώστε εντελώς και στη συνέχεια τοποθετήστε
ξανά στη βάση. Δείτε τη σελίδα 11 για λεπτομέρειες.

Σφάλμα Χοάνης – Η χοάνη έχει αφαιρεθεί ή δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως. Βεβαιωθείτε ότι η χοάνη
είναι σωστά τοποθετημένη και πιεσμένη προς τα μέσα όταν αυτό το σύμβολο είναι αναμμένο.

Προειδοποιητικά σύμβολα

Σύμβολα ένδειξης θερμοκρασίας

Ρυθμίσεις σκόνης και νερού
Ένδειξη ρύθμισης σκόνης - Χρησιμοποιήστε το κουμπί “ρύθμιση σκόνης” για να επιλέξετε
τη ρύθμιση σκόνης 1-10.

Ένδειξη ml - Χρησιμοποιήστε το κουμπί “ml” για να επιλέξετε την ποσότητα ml νερού που
αναμειγνύονται με τη σκόνη. Διατίθενται 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ml νερού.
Δεν υπάρχει επιλογή να φτιάξετε μπιμπερό των 30 ml.

Το Formula Pro® Advanced δεν θα λειτουργήσει εάν κάποιο από αυτά τα σύμβολα εμφανίζεται
αναμένο στην οθόνη LCD.
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 Προετοιμάζοντας το πρώτο μπιμπερό - συνέχειαΠροετοιμάζοντας το πρώτο μπιμπερό - συνέχεια

Πατήστε το κουμπί "Start" για να διανείμετε
την σκόνη.

Το Formula Pro® θα θυμάται τη ρύθμιση &
τα ml ακόμη και όταν είναι αποσυνδεδεμένο.

Δεν χρειάζεται να επιλέγετε ρύθμιση σκόνης
κάθε φορά που φτιάχνετε ένα μπιμπερό.

Μπορείτε πάντα να αλλάξετε τη ρύθμιση
ml ή σκόνης πατώντας ξανά τα κουμπιά.

Το Formula Pro® Advanced θα διανέμει μαζί
σκόνη και νερό και θα σταματήσει αυτόματα
όταν ολοκληρωθεί η διανομή.

Σχηματισμός σβόλων μπορεί να συμβεί με
σκόνες που είναι εκ φύσεως δύσκολο να
αναμιχθούν με νερό.

Ελέγξτε για σβόλους και ανακινήστε ή
ανακατέψτε το μπιμπερό, εάν είναι
απαραίτητο. Ελέγξτε τη θερμοκρασία
και ταΐστε το μωρό σας.

Πιέστε το κουμπί “Powder Setting”
επανειλημμένα για να επιλέξετε την
ρύθμιση 1-10.
Είναι απαραίτητο να επιλέξετε τη σωστή
ρύθμιση αναλόγως με τη μάρκα και τον
τύπο της σκόνης του γάλακτος που
χρησιμοποιείτε.
Μεταβείτε στη διεύθυνση
babybrezza.com/FPA για να βρείτε τη
σωστή ρύθμιση για τη μάρκα σκόνης σας.

Πατήστε το κουμπί “Temp” για να επιλέξετε
τη θερμοκρασία.

Η ένδειξη θερμοκρασίας θα αναβοσβήνει
κατά τη θέρμανση και θα παραμείνει
σταθερή όταν επιτευχθεί η καθορισμένη
θερμοκρασία.

= Ελαφρώς θερμότερη από τη
   θερμοκρασία σώματος 

= Θερμοκρασία σώματος

= Θερμοκρασία δωματίου

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί “ml”
για να επιλέξετε τα ml νερού που θέλετε να
διαθέσετε.

Το μέγεθος ml δείχνει μόνο τον  όγκο του
νερού. Δεν περιλαμβάνει τον όγκο της
σκόνης που προστίθεται κατά την ανάμιξη.

Γεμίστε ξανά τη σκόνη όταν οι βραχίονες
του τροχού ανάδευσης γίνουν ορατοί.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ακριβή
μέτρηση της σκόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το επίπεδο θα εμφανίζεται
υψηλότερο από το επιλεγμένο μέγεθος ml
λόγω του προστιθέμενου όγκου σκόνης
ή / και της διαφοράς στις ενδείξεις
των μπιμπερό.

Παράδειγμα: 120 ml νερού συν όγκος
σκόνης είναι περίπου 135 ml ανάλογα
με τον τύπο σκόνης.

Ελέγξτε το
επίπεδο της
αναμεμειγμένης
σκόνης. 

Βεβαιωθείτε ότι το Formula Pro® Advanced είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

109



4

2

3

1 1 2

Μηνιαίες οδηγίες καθαρισμού

Πλύνετε στο χέρι όλα τα μέρη που φαίνονται
παραπάνω με ζεστό σαπουνόνερο, ξεπλύνετε
και στεγνώστε καλά.

Πλύνετε στο χέρι σε λεκάνη με ζεστό
σαπουνόνερο, ξεπλύνετε καλά και
στεγνώστε καλά.

Καθημερινές οδηγίες καθαρισμού
Μία φορά το μήνα, κάντε στο Formula Pro® Advanced έναν ενδελεχή καθαρισμό.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ Παρακολουθήστε βίντεο ρύθμισης και καθαρισμού στη διεύθυνση babybrezza.com/video

Αφαιρέστε το κάλυμμα της χοάνης και
τη χοάνη  τραβώντας τα προς τα έξω
και προς τα κάτω.

Πλύνετε το κάλυμμα της χοάνης και
τη χοάνη με ζεστό σαπουνόνερο και
ξεπλύνετε καλά.
Στεγνώστε εντελώς πριν την
επανεγκατάσταση.

Σκουπίστε τη σκόνη, που τυχόν έχει χυθεί,
από τη βάση.

Σκουπίστε την οπή διανομής σκόνης
στην κάτω πλευρά του δοχείου σκόνης
χρησιμοποιώντας μια στεγνή χαρτοπετσέτα
ή ένα  στεγνό μαλακό πανί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Μηνιαίες οδηγίες αφαλάτωσης 
Μπορείτε να αφήσετε τον τύπο σκόνης στο δοχείο σκόνης κατά τη διαδικασία αφαλάτωσης.

Για να αποτρέψετε τον σχηματισμό αλάτων στο θερμαντήρα νερού του Formula Pro® Advanced,
ακολουθήστε αυτά τα εύκολα βήματα: 
1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού, αδειάστε την και γεμίστε την με 600 ml αποσταγμένου ξιδιού & 600 ml
    καθαρού νερού.

2. Τοποθετήστε το δοχείο νερού στη βάση του μηχανήματος και τοποθετήστε ένα κύπελλο μεγαλύτερο
    από 300 ml κάτω από τη χοάνη.

3. Επιλέξτε “300ml” με το κουμπί “ml” και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί “water only” για να διανείμετε.

4. Αδειάστε το κύπελλο, τοποθετήστε το ξανά κάτω από τη χοάνη και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το
    κουμπί “water only” για να διανείμετε άλλα 300 ml.

5. Τώρα αποσυνδέστε από την πρίζα το μηχάνημα, αφαιρέστε το δοχείο νερού και αδειάστε το.
    Αφήστε το μηχάνημα σβηστό για 4 ώρες.

6. Πλύνετε, ξεπλύνετε και γεμίστε  το δοχείο νερού στη μέγιστη γραμμή με καθαρό νερό και, στη συνέχεια,
    τοποθετήστε την ξανά στη βάση.

7. Συνδέστε το μηχάνημα στην πρίζα, τοποθετήστε ένα φλιτζάνι χωρητικότητας 300 ml νερού και πατήστε
    το κουμπί “Water only” για να εκτελέσετε έναν κύκλο 300 ml. Απορρίψτε το νερό που διανέμεται στο
    κύπελλο και μετά επαναλάβετε αυτό το βήμα για να περάσετε ολόκληρη το δοχείο καθαρού νερού μέσω
    του μηχανήματος. Όταν η ένδειξη “Low Water” ανάψει έχετε ολοκληρώσει την έκπλυση.

8. Γεμίστε ξανά το δοχείο νερού με καθαρό νερό και επιστρέψτε στην κανονική χρήση.

Είναι ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ να καθαρίζετε τη χοάνη μετά από κάθε 4 μπιμπερό.
Αυτό θα βοηθήσει το Formula Pro® Advanced να διανέμει με ακρίβεια.

Πάντα να βεβαιώνεστε ότι το κάλυμμα της χοάνης και η χοάνη είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΣΤΕΓΝΑ πριν την
επανασυναρμολόγηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε το δοχείο σκόνης ή τα μέρη του δοχείου σκόνης για καθημερινό
καθαρισμό.
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Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε τυχόν προβλήματα χρησιμοποιώντας το παραπάνω γράφημα αντιμετώπισης
προβλημάτων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση babybrezza.com/pages/international για να εντοπίσετε τον τοπικό
αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών.

Πιθανή επίλυση

Η θερμοκρασία του διανεμημένου
γάλακτος σε σκόνη είναι πολύ κρύα.

Το νερό δεν έχει ακόμη θερμανθεί για να
διορθώσει τη θερμοκρασία.

Περιμένετε να θερμανθεί το νερό. Βεβαιωθείτε ότι το
επιλεγμένο σύμβολο θερμοκρασίας είναι σταθερό και
δεν αναβοσβήνει.

Το καπάκι του δοχείου σκόνης δεν είναι
εντελώς κλειστό.

Περιστρέψτε το καπάκι του δοχείου σκόνης δεξιόστροφα
για να το κλείσετε τελείως. Ανατρέξτε στη σελίδα 7, βήμα
3 για λεπτομέρειες.

Το καπάκι του δοχείου σκόνης είναι ανάποδα.

Βεβαιωθείτε ότι η προεξοχή στην άκρη του καπακιού του
δοχείου σκόνης είναι στραμμένη προς το πίσω μέρος του
μηχανήματος και είναι ενεργοποιημένη με διακόπτη
ασφαλείας. Ανατρέξτε στη σελίδα 7, βήμα 3 για λεπτομέρειες.

Το νερό στο δοχείου νερού είναι πολύ κρύο.
(Σύμβολο Temp που αναβοσβήνει στην οθόνη
LCD).

Περιμένετε να ζεσταθεί το νερό.

Το δοχείο σκόνης  έχει αφαιρεθεί ή δεν έχει
τοποθετηθεί πλήρως.

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο σκόνης έχει τοποθετηθεί σωστά
στη βάση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Κατάσταση Πιθανό αίτιο

Η μηχανή δεν ξεκινάει.
Βεβαιωθείτε ότι το φις έχει τοποθετηθεί με ασφάλεια στην
πρίζα.Η μονάδα είναι εκτός πρίζας .

Εισαγάγετε τη χοάνη ή σπρώξτε μπροστά τη χοάνη μέχρι να
ενωθεί με το μηχάνημα.

Η χοάνη έχει αφαιρεθεί ή δεν έχει τοποθετηθεί
πλήρως. 

Προσθέστε περισσότερο νερό στο δοχείο νερού.Η στάθμη του νερού είναι κάτω από τη γραμμή
“MIN”.

Το νερό στο δοχείου νερού είναι πολύ ζεστό.
(Σύμβολο Temp που αναβοσβήνει στην οθόνη
LCD).

Περιμένετε να κρυώσει το νερό.

Τ ο  κ ά λ υ μ μ α  τ η ς  χ ο ά ν η ς  δ ε ν  ε ί ν α ι
ευθυγραμμισμένο με τη χοάνη ή/και δεν
εφαρμόζει πλήρως προς τα κάτω.

Ευθυγραμμίστε την προεξοχή μπροστά από το κάλυμμα
διοχέτευσης με την εγκοπή στη χοάνη και πιέστε προς
τα κάτω το κάλυμμα διοχέτευσης.

Η χοάνη δεν ταιριάζει απόλυτα στη
χοάνη διοχέτευσης.

Το σύμβολο Clean Funnel είναι
ενεργοποιημένο, θα ακουστεί
το ηχητικό σήμα του Formula Pro
όταν πιεστεί το κουμπί έναρξης.

Η χοάνη και η οπή στο κάτω μέρος του
δοχείου σκόνης απαιτούν καθαρισμό.

Ακολουθήστε τα βήματα στη σελίδα 7 για να καθαρίσετε
και να στεγνώσετε τη χοάνη και την οπή στην κάτω
πλευρά του δοχείου σκόνης.

Έχει διανεμηθεί μη επαρκής
ποσότητα σκόνης.

Συμπληρώστε στο δοχείο περισσότερη σκόνη.Το επίπεδο σκόνης στο δοχείο σκόνης είναι
πολύ χαμηλό.

Βεβαιωθείτε ότι η ξύστρα σιλικόνης έχει εγκατασταθεί
σωστά.

Η ξύστρα σιλικόνης δεν έχει εγκατασταθεί
σωστά.

Επιλέχθηκε λανθασμένη ρύθμιση σκόνης.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση: babybrezza.com/fpa για να
επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση για την μάρκα και τον τύπο 
σκόνης που χρησιμοποιείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε
τη σωστή ρύθμιση χρησιμοποιώντας το κουμπί “powder
setting” στον πίνακα ελέγχου.

Επιλέχθηκε λανθασμένη ρύθμιση σκόνης.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον σωστό αριθμό ρύθμισης
για τον τύπο σκόνης που χρησιμοποιείτε. Για λεπτομέρειες,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση:  babybrezza.com/settings 

Έχει διανεμηθεί μεγάλη ποσότητα
σκόνης.

Το κάλυμμα ασφάλισης δεν έχει εγκατασταθεί
σωστά.

Ελέγξτε το κάλυμμα ασφάλισης και βεβαιωθείτε ότι το
μπροστινό άκρο είναι ασφαλισμένο κάτω από την
προεξοχή στο δοχείο σκόνης. Ανατρέξτε στη σελίδα 4,
βήμα 6 για λεπτομέρειες.

Χωρίς διανομή νερού. Το δοχείο νερού δεν έχει τοποθετηθεί πλήρως. Σπρώξτε το δοχείο νερού προς τη βάση.

Συγκέντρωση σκόνης στο κάλυμμα 
χοάνης & στην κάτω πλευρά του 
δοχείου σκόνης.

Καθαρίστε τη χοάνη, το κάλυμμα της χοάνης και την κάτω
πλευρά του δοχείου σκόνης, έπειτα από την παρασκευή 4
μπιμπερό.

Συχνή χρήση χωρίς καθαρισμό στην κάτω
πλευρά του δοχείου σκόνης. Ανατρέξτε στη
σελίδα 7, βήμα 3 για λεπτομέρειες.

Το μηχάνημα δεν έχει καθαριστεί καλά. Αποσυναρμολογήστε, πλύνετε στο χέρι, στεγνώστε εντελώς
όλα τα μέρη και επανασυναρμολογήστε.

Οδηγίες μακροπρόθεσμης αποθήκευσης

Κωδικοί σφάλματος

Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε το Formula Pro® Advanced για μετέπειτα χρήση, ή δεν θα το χρησιμοποιήσετε
για κάποιο διάστημα, παρακαλώ ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

1. Αφαιρέστε το δοχείο σκόνης, τη χοάνη και το κάλυμμα χοάνης, τους δίσκους στάλαξης και το δοχείο νερού από τη
    βάση.

2. Καθαρίστε τη βάση με ένα καθαρό υγρό πανί και βεβαιωθείτε ότι αφαιρούνται όλα τα υπολείμματα της σκόνης.
    Στέγνωσε καλά τη βάση.

3. Αδειάστε το δοχείο σκόνης, πλύνετε όλα τα μέρη του δοχείου, στεγνώστε πλήρως, συναρμολογήστε και
    επανεγκαταστήστε τα στη βάση.

4. Ακολουθήστε τις Μηνιαίες οδηγίες αφαλάτωσης στη σελίδα 12, τα βήματα 1-7 μόνο. Μην αφαιρείτε ή γεμίζετε
    το δοχείο νερού μετά το βήμα 7.

5. Τώρα τοποθετήστε ένα φλιτζάνι χωρητικότητας 300ml κάτω από τη χοάνη, κατόπιν πιέστε παρατεταμένα το
    κουμπί “Water Only” για 5 δευτερόλεπτα. Το νερό θα διανέμεται συνεχώς έως ότου το μηχάνημα είναι εντελώς
    άδειο και μετά σταματά αυτόματα.

6. Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα, αφαιρέστε τη χοάνη, το κάλυμμα της χοάνης και το δοχείο νερού,
    στεγνώστε τα καλά και επανεγκαταστήστε τα στο μηχάνημα.

8. Το μηχάνημά σας είναι τώρα έτοιμο για αποθήκευση. Συσκευάστε το μηχάνημα στο κουτί του ή τοποθετήστε το σε
    μια σακούλα για να το προστατεύσετε από τη σκόνη.

Στην απίθανη περίπτωση σφάλματος ή διακοπής λειτουργίας, στην οθόνη LCD θα εμφανιστούν οι ακόλουθοι κωδικοί.
Πιέζοντας παρατεταμένα το κουμπί “stop” θα διαγραφεί ο κωδικός και θα πρέπει να επιστρέψει στην κανονική λειτουργία.
Εάν ο κωδικός επιστρέψει ή δεν μπορεί να διαγραφεί, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.
   

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να καθαρίσετε το μηχάνημα και να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα
σκόνης πριν από την αποθήκευση.

Υποδεικνύει σφάλμα λειτουργίας του μοτέρ που περιστρέφει τα μέρη του δοχείου σκόνης. Επικοινωνήστε με
την Εξυπηρέτηση Πελατών.

Υποδεικνύει σφάλμα λειτουργίας του αισθητήρα κινητήρα που ανιχνεύει την περιστροφή του τροχού μέτρησης.
Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

Υποδεικνύει σφάλμα λειτουργίας του μετρητή ροής νερού που μετρά την παραγωγή του όγκου νερού. 
Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

Υποδεικνύει σφάλμα λειτουργίας του αισθητήρα θερμοκρασίας που μετρά τη θερμοκρασία του νερού.
Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

Υποδεικνύει σφάλμα λειτουργίας του διακόπτη στάθμης νερού που μετρά το νερό που απομένει.
Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

Υποδεικνύει ότι  έχει χυθεί ζεστό νερό στο δοχείο νερού και έχει εισέλθει στο μηχάνημα. Αδειάστε το δοχείο νερού,
ξαναγεμίστε το με νερό σε θερμοκρασία δωματίου, επιστρέψτε το στη βάση. Πιέστε παρατεταμένα και πατήστε
σταθερά το κουμπί “stop” για να διαγράψετε τον κωδικό και, στη συνέχεια, πιέστε παρατεταμένα και πατήστε
σταθερά το κουμπί “water only” για να καθαρίσετε το ζεστό νερό από το μηχάνημα.

Υποδεικνύει ότι το καπάκι του δοχείου σκόνης έχει ανοίξει κατά τη λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του
δοχείου  σκόνης είναι εντελώς κλειστό, Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί “stop” για να διαγράψετε τον κωδικό.
Το μηχάνημα θα επανέλθει στο φυσιολογικό.

Υποδεικνύει ότι η χοάνη έχει αφαιρεθεί κατά τη λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της χοάνης και η χοάνη
έχουν τοποθετηθεί σωστά, Πιέστε παρατεταμένα και πατήστε σταθερά το κουμπί “stop” για να διαγράψετε τον
κωδικό. Το μηχάνημα θα επανέλθει στο φυσιολογικό.
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