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Инструкции за безопасна употреба. 
 Само за домашна употреба. 

 Ако захранващият кабел е износен, той трябва да се сменя само от производителя, оторизиран сервизен представител  
 или квалифицирано лице, за да се избегне опасна ситуация. 

 Това устройство може да се използва от деца на възраст над 8 години, ако са наблюдавани или инструктирани за  
 безопасната употреба на устройството и разбират опасностите. Почистването и поддръжката няма да се извършват  
 от деца, освен ако не са навършили 8 години и не са под надзор. Съхранявайте уреда и захранващия кабел на място,  
 недостъпно за деца под 8-годишна възраст. 

 Устройствата могат да се използват от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с ограничен 
 опит и познания, ако са наблюдавани или инструктирани за безопасна употреба на устройството и ако разбират  
 опасностите, свързани с това. 

 Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.  
 
 

 
 Тази маркировка показва, че продуктите не трябва да се изхвърлят с други битови 
 отпадъци навсякъде в ЕС. За да предотвратите всякакви неблагоприятни въздействия върху 
 околната среда или човешкото здраве поради неконтролираното изхвърляне на 
 отпадъци, рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото използване на материалните 
 ресурси. За да върнете използвания уред, моля, използвайте системите за връщане и събиране 
 или се свържете с търговеца, откъдето сте закупили продукта. 
 Той може да поеме продукта за безопасно за околната среда рециклиране. 
 

ВНИМАНИЕ: 

• Инсталирането и почистването са от съществено значение за работата на устройство Formula Pro® Advanced. Моля, следвайте инструкциите. 

• За деца под 6 месеца винаги използвайте дестилирана вода или вода, която е преварена и охладена до стайна температура. 

• Никога не поставяйте вряща/гореща вода в резервoара. Можете да използвате подходяща бутилирана вода  

за приготвяне на адаптирано мляко за кърмачета. 

• чешмяна вода и/или бутилките които са нестерилизирани могат да причинят неблагоприятни ефекти върху 

 здравето на вашето бебе. 

• Подгответе само едно шише наведнъж, нахранете бебето незабавно и следвайте внимателно всички инструкции. 

Не съхранявайте приготвеното и останало мляко на прах . Ако вашето бебе е родено преждевременно, с 

 ниско тегло при раждане или имунна недостатъчност, моля, консултирайте се с вашия педиатър, преди да  

използватеустройството. 
 
 

 

 

 

ЧЕСТИТО! 
Благодарим ви, че 
закупихте Baby 
Brezza Formula Pro® 
Advanced. Вие сте 
избрали 
уникалното и 
иновативно 
устройство на 
пазара, което 
идеално подготвя 
бутилката. 

Baby Brezza Formula Pro® 
Advanced е предназначена да 
помогне на родителите да 
спестят време, когато става 
въпрос за хранене на бебето им. 

. 

Моля, прочетете и 
следвайте внимателно 
инструкциите, за да 
може устройство 
Formula Pro Advanced® 
да работи с пълен 
капацитет. 

ТЕХНИЧЕСКИ ПОДРОБНОСТИ Модел: FRP0046 
Захранващо напрежение: 220-240V - 50 / 60Hz Ток: 2.5A 

Мощност на 
нагревателя: SOOW 
Мощност на 
двигателя: 20W 
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• Внимание: Все още не хвърляйте нищо. 

Следвайте тези стъпки, преди да правите 

нещо друго. 

• Поставете  устройство Formula Pro® Advanced на плота или на права повърхност и го 
поставете с гръб към вас. 
• Извадете резервоара за вода от основата, измийте го с хладка вода и препарат, изплакнете 
обилно и подсушете напълно. 
• Напълнете резервоара със специална бебешка вода или преварена и охладена вода със 
стайна температура. 
• Поставете резервоара за вода обратно на основата, обърнете уреда с лице към вас и го 
включете в контакта. 
Устройството издава кратък звуков сигнал, за да покаже, че е стартирало. Ще забележите и 
светлините на LCD панела. 
 

 

Сега нека измием вътрешността на уреда. 

 

Извадете и измийте всички компоненти (с изключение на основата) и изсушете напълно.  

Сглобете уреда, както е показано

 
 
 

 

• Вземете съд или бутилка по-голям от 300 ml и го поставете под фунията. 
• Натиснете бутона, за да изберете количеството, докато панелът покаже 300 ml. 
• Сега натиснете бутона "само вода".  Уреда Formula Pro® Advanced ще произведе 300 ml вода.  

Изхвърлете течащата вода или я използвайте за други цели. 
 
 

Вече можете да изключите устройството си от източника  
на захранване, да премахнете всички компоненти,  
изброени на следващата страница, и да настроите 
 новото си Formula Pro® Advanced устройство. 
 
Запознайте се с подробностите за частите, описани подробно на следващата страница,  
 и след това продължете с  инсталиране

Съвет за 
отстраняване: • Капак на контейнера 

за прах 

• Колело за смесване 

• Заключващ 
капак 

• Измервателно колело 

За да премахнете смесителното 

колело, издърпайте го нагоре, 

като държите контейнера за прах. 

•                       Контейнер за прах 
                                                               
Никога не почиствайте контейнера за прах 
в съдомиялна машина, стерилизатор или 
микровълнова фурна! 

 
      Уста за дозиране на прах 

              Резервоар за вода 

ва
л 

• 
Контролен панел • 

Капак на фуния • 

Фуния • 

Отделение за фуния 

Базата • 
Захранващ кабел 

Скара  бебешка 
бутилка—« 

• Тава за източване 
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Инструкции за  инсталиране Видеоклипове за 

инсталиране и почистване на устройството са достъпни на babybrezza.com/video.

Инструкции за  инсталиране

 

 

    
 

След измиване се уверете, че всички 
компоненти са напълно сухи, преди да бъдат 
сглобени. 
 
 
 
 
 

 
 

3. Поставете вала върху основата на 

устройството, както е показано на снимките.

2. Сглобете  фунията и капак на 

фунията . Поставете ги в специалното 

отделение, като ги плъзнете нагоре и 

след това навътре. 

 

 

 

4. Сега поставете контейнера за 

прах върху основата на уреда с 

маркировките към вас.

5. Поставете измервателното колело 

в контейнера за прах, като го 

закрепите към вала с плоската 

страна надолу. Уверете се, че 

отворите в измервателното колело 

са в същото положение, както по-

горе. 

 

 

1. 7. Уверете се, че измервателното 

колело и затварящата капачка ще 

изглеждат така, когато са сглобени.

6.1. Поставете предния ръб на заключващата капачка 

под ключалката в контейнера за мляко на прах. 

6.2. Закрепете под заключващата система, над вала. Няма да 

остане напълно плосък. 

 
8. Сега поставете смесителното колело на вала и 

натиснете силно, докато чуете "щрак". Уверете се, че 

смесителното колело е фиксирано и не може да се 

повдига лесно.

Сега можете да добавите праха и да направите първата бутилка.

 

важно
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Подготовка на първата бутилка Formula Pro®Advanced - управление и работа 
s 

 

1. Внимателно изсипете праха в 

контейнера за прах. Избършете 

всякакъв разлят прах. 

A2. Уверете се, че нивото на праха в 

контейнера е между минималното и 

максималното ниво. 

 
Температурни индикатори

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     = при стайна 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               температура 

 

= при телесна 

температура 

= малко по-топло от 

телесната 

температура

 

Настройки за прах и вода 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Индикатор за настройка на прах - използвайте бутона, за да изберете настройката на праха между 1 и 10. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Поставете капака върху контейнера за прах и го 
завъртете по посока на часовниковата стрелка, 
докато се заключи. 
Това ще гарантира, че контейнерът се заключва и 
позиционира правилно върху основата на уреда. 
За да извадите контейнера за прах, завъртете капака 
обратно на часовниковата стрелка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прикрепете тавата за източване към основата според 
височината на бутилката. Регулирайте така, че 
гърлото на бутилката да е възможно най-близо до 
фунията. Натиснете здраво тавата за източване към 
основата, за да я закрепите. 
Сега нека разгледаме контролните бутони на 
следващата страница. 

 

Индикатор за количество 

 

Предупредителни символи Устройство Formula Pro® Advanced няма да работи, ако един 

от тези символи свети на LCD панела. 

 

 Капакът на контейнера за мляко е отворен - Капакът на контейнера за мляко  на прах не е затворен напълно 
или не е поставен правилно. Затворете напълно и правилно капака на контейнера за мляко на прах, когато 
символът светне. 

   Ниско ниво на водата - Напълнете резервоара с вода, когато символът свети.  
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Подготовка на първата бутилка Уверете се, че 

Formula Pro® Advanced е свързан към източник на захранване.

Prepararea primului biberon 

 

 

  
 

 1. Натиснете бутона за настройка на прах, докато 
достигнете правилния номер за млечната формула, 
която използвате. 
Важно е да изберете правилната настройка в 
зависимост от марката и вида на използваното 
мляко на прах. 
За да разберете правилната настройка за вашата 

формула, отидете на babybrezza.com/FPA. 
 
 Натиснете бутона "temp", за да изберете желаната 
температура. 
= малко по-топло от телесната температура 
= при телесна температура 
= при стайна температура 
Индикаторът за температура ще мига, когато водата 
се затопли и  и ще остане  
да свети, когато водата достигне избраната 
температура. 

2. Натиснете бутона за количество (ml), за да 

изберете колко ml вода да смесите с праха. 

Избраното количество представлява само 

обема вода. Не включва обема на добавения 

прах. 
 
 
 
 
 

 
4. Натиснете бутона "старт", за да предоставите 
формулата. 
Уредът ще запази настройките за прах и 
количество, дори ако е бил изключен от 
захранването. По този начин не е нужно да 
настройвате машината всеки път, когато 
приготвяте бутилка. 
Можете да промените количеството и настройката 
за млечната формула, като натиснете горните 
бутони. 

 
 
 

 
Formula Pro ”Advanced ще осигури прах и вода 
едновременно и ще спре автоматично, когато дозирането 
приключи. В зависимост от използваната млечна формула 
в бутилката може да се появят бучки прах. 

 

 

Ако крайната формула е на бучки, 
разклатете, докато се разтвори. Проверете 
температурата и нахранете бебето. 

 
 
 

 
Проверете полученото количество от формулата. 
Забележка: Нивото на формулата ще бъде по-високо от 
избраното количество вода поради обема на добавения прах 
или използваните бутилки. 
Пример: 90 ml вода плюс обема добавен прах ще доведат до 
около 100 ml адаптирано мляко в зависимост от вида на 
използваното мляко на прах. 

 

 

Напълнете контейнера с прах, когато се виждат раменете 

на смесителното колело. Това е много важно за 

точността на измерването.

IMPORTANT 



12 11  

Инструкции за ежедневно почистване 
  

                 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО е да прикрепите фунията към всеки 4 подготвени бутилки. 
                 Това ще гарантира, че вашето Baby Brezza Formula Pro ”Advanced ще дозира правилно. 
                Винаги се уверявайте, че бункерът и капакът на бункера са НАПЪЛНО СУХИ, преди да ги поставите в уреда. 

Инструкции за месечно почистване 
   
         Веднъж месечно направете цялостно почистване на уреда Formula Pro® Advanced  

 
видео указания на: babybrezza.com/video 

 
 

    
 

 

Отстранете фунията и капак на фунията, 

като го издърпате навън и надолу.

Измийте фунията и капака на фунията с 

хладка вода и препарат, след което 

изплакнете обилно. 

Изсушете добре, преди да сглобите отново 

уреда.

Почистете ръчно всички горепосочени 

компоненти с хладка вода и препарат, 

изплакнете обилно и подсушете добре. 

Почистете ръчно резервоара за вода с 

хладка вода и препарат, изплакнете обилно 

и подсушете напълно. 

                                                                                 Инструкции за месечно отстраняване на котлен камък 

Puteți Iăsa pudra în recipientul ei pe toată durata procesului de detartraj. 

Pentru a preveni depunerea calcarului pe componentele aparatului dumneavoastră Formula Pro° Advanced, 
urmați paşii: 

 

1. îndepărtați rezervorul de apă, goliți-I şi adăugați 600 ml de oțet şi 600 ml apă. 

2. Plasați rezervorul de apă pe baza aparatului şi aşezați un recipient mai mare de 300 ml sub pâlnie. 

3. Selectați 300 ml şi apoi apăsați butonul“Doar apă“pentru a furniza doar apă. 

4. Goliți recipientul, poziționați-I din nou sub pâlnie şi repetați pasul anterior. Ïncă 300 de ml doar apă. 

5. Deconectați aparatul de la sursa de curent, îndepărtați recipientul de apă şi goliți-I. Lăsați aparatul nepornit timp de 
4 ore. 

 

 

 
Избършете частта под контейнера за мляко на прах, където 

се доставя прахът, с хартиена кърпа или чиста, суха кърпа. 
Моля, обърнете внимание: За ежедневно почистване не е необходимо да 

премахвате контейнера за прах или други компоненти. 
 

 
 

Избършете всички останали остатъци от 
устройството.

Spălați, uscați şi umpleți rezervorul de apă până la nivelul maxim si poziționați-I din nou pe baza aparatului. 
 

6. Conectați aparatul la sursa de curent, poziționați un recipient mai mare de 300 ml, utilizați funcția“Doar apă“pentru 
a realiza un ciclu de 300 ml doar cu apă. 
Scoateți apa din recipientul folosit şi repetați procedura până ce întreaga cantitate de apă din rezervor va fi eliminată. 
Când indicatorul“Apă scăzută“se aprinde, ați terminat clătirea. 

7. Reumpleți rezervorul de cu apă şi reveniți la utilizarea normală. 

Инструкции за месечно отстраняване на котлен камък 
 

Можете да оставите праха в неговия контейнер по време на процеса на отстраняване на котлен камък. 
 
За да предотвратите образуването на котлен камък върху ваш уред Formula Pro® Advanced, следвайте тези стъпки: 
 
1. Извадете резервоара за вода, изпразнете го и добавете 600 ml оцет и 600 ml вода. 
 
2. Поставете резервоара за вода на основата на уреда и поставете съд, по-голям от 300 ml под фунията. 
 

3. Изберете 300 ml и след това натиснете бутона „Само вода“, за да подадете само вода. 
 
4. Изпразнете контейнера, поставете го отново под фунията и повторете предишната стъпка. Още 300 мл само вода. 
 
5. Изключете уреда от захранването, извадете съда с вода и го изпразнете. Оставете уреда изключен за 4 часа 
 
6. Измийте, подсушете и напълнете резервоара за вода до максимално ниво и го поставете обратно върху основата на уреда. 
 
7. Свържете уреда към електрическата мрежа, поставете съд, по-голям от 300 ml, 

използвайте функцията „Само вода“, за да извършите цикъл от 300 ml само с вода. 
Извадете водата от използвания контейнер и повторете процедурата, 
докато цялата вода в резервоара бъде отстранена. 
Когато индикаторът "Ниско количество вода" светне, сте приключили с изплакването. 
 
8. Напълнете резервоара за вода и се върнете към нормална употреба. 

IMPORTANT 
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ИНСТРУКЦИИ ЗА ДЪЛГОСРОЧНО СЪХРАНЕНИЕ  

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО Е ДА ПОЧИСТВАТЕ УРЕДА И ОТСТРАНЯВАТЕ ОСТАТЪЧНИЯ ПРАХ ПРЕДИ СЪХРАНЕНИЕ. 
 

Ако планирате да съхранявате Formula Pro® Advanced за по-късна употреба или не го използвате за определен период от време, 
моля, следвайте инструкции по-долу: 
1. Извадете частите от контейнера за прах, фунията, капака на фунията, дренажния съд и резервоара за вода.  
 
2. Избършете основата с чиста влажна кърпа и се уверете, че сте премахнали останалия прах. Подсушете добре основата.  
 
3. Изпразнете контейнера за прах, измийте всички компоненти, изсушете напълно, сглобете и поставете отново върху основата. 
 
4. Следвайте инструкции за  месечнoтo премахване на котлен камък на страница 12, стъпки 1-7. Не изваждайте и не пълнете 
резервоара за вода след стъпка 7. 
 
5. Поставете контейнер от поне 300 ml под фунията, натиснете и задръжте функцията „само вода“ за 5 секунди. Уредът ще се 
изключи едва след като водата бъде напълно отстранена. 
 
6. Изключете уреда от източника на захранване, свалете  фунията, капака на фунията  и резервоара за вода, изсушете ги напълно и ги 
поставете отново на основата на уреда. 
 
7. Уредът е готов за съхранение. Съхранявайте го в кутия или торба, за да го предпазите от прах. 

Кодове за грешки 
В малко вероятния случай на грешка или прекъсване на захранването по време на работа, на LCD панела на уреда ще се появят 
следните кодове. Натискането и задържането на бутона "стоп" ще изчисти грешката и устройството ще продължи да работи 
нормално. Ако грешката продължава или се връща и не може да бъде изчистена, моля, свържете се с Baby Brezza Service. 

 
                          
                          Показва неизправност на двигателя, която върти лопатките в резервоара за мляко. Свържете се с Baby Brezza Service. 
 

                                  
                             Показва неизправност на сензора на двигателя, засягаща системата на измервателните колела. Свържете се с Baby 
Brezza Service. 

 Показва неизправност на водния разходомер, който измерва обема на 
водата. Свържете се с Baby Brezza Service. 

 
 
                             Показва неизправност на сензора за измерване на температурата. Свържете се с Baby Brezza Service.  

Показва грешка във функцията за избор на количество вода. 
Свържете се с Baby Brezza Service. 

 
E6. Показва, че в резервоара е излята гореща вода. Изпразнете резервоара за вода, напълнете го 
със  вода  на стайна температура и закрепете резервоара към основата. Натиснете и задръжте 
бутона "стоп", за да изчистите грешката, а след това натиснете и задръжте бутона "само вода", за да 
отстраните горещата вода от уреда. 

 
Капакът на контейнера за прах беше отворен по време на работа. Уверете се, че е 
напълно затворен, натиснете и задръжте бутона "стоп", за да изчистите грешката. 
Уредът ще се върне към нормална работа. 

 
Показва, че фунията е била премахната по време на операцията. Уверете се, че  фунията и капакът 
на  фунията са монтирани правилно, след това натиснете и задръжте бутона „стоп“, за да изчистите 
грешката. Уредът ще се върне към нормална работа 

Отстраняване на неизправности 
 

термини Възможни причини Решения 

Устройството не се 
включва 

Уредът не е свързан към източник на 

захранване 

Уверете се, че щепселът е здраво включен в контакта. 

Фунията е премахната или не е позиционирана 
правилно. 

Поставете  фунията или натиснете предната част на 
фунията, докато щракне на мястото си. 

Нивото на водата е под "MIN". Добавете още вода в резервоара. 

Контейнерът за прах е отстранен или не е 
поставен правилно. 

Уверете се, че контейнерът за прах е поставен 

правилно върху основата. 

Капакът на контейнера за прах не е напълно 
затворен. 

Завъртете капака на контейнера за прах по посока на 
часовниковата стрелка. 

Капакът на контейнера за прах е обърнат с 
главата надолу. 

Уверете се, че конецът на ръба на контейнера за прах е 
разположен на гърба на уреда и е разположен под 
системата за закрепване.. 

Водата в резервоара е твърде студена. (LED на 
панела мига) 

Изчакайте водата да се затопли. 

Водата в резервоара е твърде гореща. (LED на 
панела мига) 

Изчакайте водата да изстине. 

Температурата на приготвеното 
мляко на прах е твърде ниска. 

Водата все още не е загрята до подходяща 
температура. 

Изчакайте водата да достигне подходяща температура. 
Уверете се, че светодиодът не мига. 

Фунията не приляга плътно в 
отделението на  фунията . 

Капакът на фунията не е прав върху фунията 
или не е натиснат напълно. 

Подравнете  фунията  към устройството и с капака 
нагоре натиснете  фунията  докрай. 

Когато символът за почистване на 
фунията свети, устройството ще бипне 
при натискане на бутона за стартиране. 

Фунията и дупката в дъното на контейнера за 
прах се нуждаят от почистване. 

Следвайте стъпките на страница 7, за да почистите и 
изсушите фунията и отвора в дъното на контейнера за прах. 

Освобождава се твърде много мляко 
на прах. 

Капакът на ключалката не е монтиран 
правилно. 

Проверете заключващата капачка и се уверете, че 
предният ръб е заключен под  ръбъ  в контейнера за 
прах. За подробности вижте страница 4, стъпка 6. 

Избраната настройка е неправилна за 
използваната млечна формула. 

Уверете се, че избраната от вас настройка е съвместима 
с използваната млечна формула. За подробности 
посетете: babybrezza.com/settings 

Не се отделя достатъчно мляко на 
прах. 

Нивото на праха в контейнера е твърде ниско. Добавете още прах към контейнера. 

Уредът не е почистен правилно. Уредът трябва да бъде разглобен, почистен на ръка, 
напълно изсушен и сглобен отново. 

Силиконовата шпатула не е монтирана правилно. Уверете се, че силиконовата шпатула е поставена правилно. 

Избраната настройка не е избрана правилно 
за използваната млечна формула. 

Отидете на: babybrezza.com/fpa, за да потвърдите 
настройката 

Не се отделя вода. Резервоарът за вода не е монтиран правилно. Натиснете резервоара за вода, докато щракне на място. 

Млякото на прах се събира върху 
капака на фунията и от вътрешната 
страна на контейнера за сухо мляко. 

Честа употреба без почистване на 
вътрешността на контейнера за мляко на прах. 
Вижте страница 7, стъпка 4 за подробности. 

Почиствайте фунията, капака на фунията и дъното на 
контейнера за мляко на прах често на всеки 4 бутилки. 

Ако не можете да разрешите проблемите, като използвате инструкциите по-горе, не връщайте Formula Pro® 

Advanced. Моля, свържете се с отдела за връзки с клиенти на +359 88 934 9836/ office@taticoolshop.bg или 

посетете www.babybrezza.com за видеоклипове. 
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