
 

 

Инструкции за монтаж, употреба и почистване 

Моля, прочетете цялото ръководство за употреба, за да сте сигурни, че устройството ви 

работи правилно всеки път. 

 



Инструкции за безопасна употреба 

Когато използвате домакински уреди, винаги трябва да спазвате  някои основни 

предпазни мерки, включително следното: 

1. Прочетете всички инструкции преди употреба. 

2. Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжки или бутони. 

3. За да предотвратите късо съединение, не потапяйте кабела, щепсела или уреда във 

вода или друга течност. 

4. Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени 

умствени, сетивни или умствени способности, освен ако не са под строг надзор на 

възрастен, отговорен за тяхната безопасност. Необходим е внимателен надзор, когато 

всеки дoмакински уред се използва от или близо до дете. Децата трябва да бъдат 

наблюдавани, за да се гарантира, че не използват уреда като детска площадка.  

5. Изключете уреда от контакта преди употреба, преди сглобяване и разглобяване или 

преди почистване. За да го изключите от контакта, извадете щепсела от контакта. Никога 

не дърпайте кабела директно. 

6. Не използвайте уреда, ако щепселът или захранващият кабел са повредени. Ако уредът 

не работи или е бил повреден по някакъв начин, занесете уреда  в най-близкия 

оторизиран сервиз за проверка, ремонт или настройка.  

7. Използването на аксесоари, които не са препоръчани от производителя, може да 

доведе до пожар, късо съединение или нараняване.  

8. Използвайте уреда на равна повърхност и се уверете, че няма препятствия под основата 

на уреда и че гумените му крачета са в контакт с повърхността.  

9. Само за домашна употреба. Не използвайте на открито.  

10. Не позволявайте на захранващия кабел да виси извън масата, на която използвате 

уреда. Не оставяйте захранващия кабел на горещи повърхности. 

11. Не поставяйте уреда върху или близо до отворите на печката или във фурната.  

12. Необходимо е повишено внимание при преместване на уред, който съдържа горещи 

течности. 

13. Не използвайте уреда за цели, различни от тези, за които е предназначен. 

14. (ВНИМАНИЕ, не съм сигурен, че тази точка е приложима за ЕС.) Това устройство има 

поляризиран щепсел (единият щифт е по-широк от другия). За да се намали рискът от късо 

съединение, този щепсел е проектиран да се вписва в еднопосочен поляризиран контакт. 



Ако щепселът не влиза напълно в контакта, завъртете щепсела. Ако все още не пасва, 

свържете се с акредитиран електротехник. Не се опитвайте да модифицирате щепсела по 

никакъв начин. 

15. Освен почистването, всяка друга услуга на  уреда трябва да се извършва от 

оторизирани лица. 

16. Уверете се, че уредът е изключен, преди да го изключите от контакта. 

17. Захранващият кабел е с къса дължина, за да се избегне заплитане или залепване за 

него, както е възможно при по-дълъг кабел. Могат да се използват удължители, 

специално проектирани за тази цел. 

Ако използвате удължител, уверете се, че е подходящ за вашия уред.Амперажът му 

трябва да е поне толкова висок, колкото този на вашия домашен уред. Захранващият 

кабел трябва да бъде подреден така, че да не виси в края на масата, откъдето може да 

бъде откъснат от деца или да причини предотвратяване на други.  

Съответно събиране и рециклиране за този продукт: Тази маркировка 

показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци, мярка, която е 

валидна в целия ЕС. За да избегнете евентуално замърсяване на околната среда или 

заболяване на околните, след неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте 

продукта отговорно, за да могат материалите, съдържащи се в него, да бъдат използвани 

повторно.  За да изхвърлите използвания продукт, моля, свържете се с оторизиран пункт 

за събиране или се свържете с магазина, от който сте го закупили. Те могат да вземат 

продукта за рециклиране в съответствие с екологичните разпоредби.  

 

ВИНАГИ използвайте преварена и охладена или бутилирана вода, подходяща за 

приготвянето на млечната формула. 

 

 

 

 

 

 



Компоненти за незабавен  нагревател  - Запознайте се с вашия уред 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ 

• Никога не пълнете резервоара за вода с 

формула 

• Винаги използвайте специална вода или 

преварена и охладена вода със стайна 

температура 

• Не изливайте вряща гореща вода в 

резервоара за вода. 

Винаги дръжте резервоара за вода пълен 

над минималната линия. 



Как да използвам 

1. Измийте резервоара за вода и капака му на ръка преди първата употреба. Вижте 

инструкциите за почистване на страница 3. 

2. Включете електрическата мрежа, за да захраните водонагревателя. При свързване към 

електричество светва синята светлина (отоплението е изключено, водата е със стайна 

температура). 

3. Напълнете резервоара за вода с количеството вода, което планирате да използвате този 

ден. Препоръчваме ви да опреснявате водата на всеки 24-48 часа и да изплаквате 

резервоара за вода всеки път, когато го пълните. 

4. Натиснете бутона за захранване, за да включите нагревателя незабавно. 

5. Натиснете бутона за температура, за да изберете желаната температура.  

• Син светодиод = не се нагрява, водата остава на стайна температура  

• Жълт светодиод = водата се загрява до телесна температура *  

• Червен светодиод = по-горещ от телесната температура 

Светодиодът ще мига, докато водата се нагрява. 

Светодиодът ще свети непрекъснато, когато водата се загрее до желаната температура.  

Можете да оставите нагревателя включен, така че горещата вода да е готова през цялото 

време. 

* Времето за загряване може да бъде между 10 и 20 минути, в зависимост от началната 

температура на водата, излята във водния резервоар.  

6. Поставете бутилката под дюзата за дозиране и натиснете лоста за дозиране, за да 

получите вода в бутилката. 

7. Добавете прах към чашата. Винаги следвайте инструкциите на производителя на 

млякото на прах и инструкциите за приготвяне. 

 

 

 

 

 

 



Почистване 

Винаги изключвайте водонагревателя от контакта преди почистване.  

Преди всяка употреба измийте резервоара за вода и капака му на ръка с хладка вода и 

специална течност за миене на съдове за бебета, изцедете и подсушете.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  Водонагревателя съдържа електронни части. Излагането на вода 

може да повреди устройството и този инцидент не се покрива от гаранцията. 

 

Моля, обърнете внимание на следното:  

• Не потапяйте нагревателя във вода или друга течност.  

• Само ръчно пране. Не поставяйте в съдомиялната машина. Може да унищожи 

електронните части вътре. 

• Забележка: Ако нагревателят случайно бъде потопен във вода и попадне вътре в уреда, 

избършете го със суха кърпа и го оставете да изсъхне напълно, преди да го използвате 

отново. 

• Основата трябва винаги да се почиства само с мека кърпа.  

• Не използвайте абразивни гъби за почистване на компонентите на нагревателя.  

 

 

 

 

 

Ако имате проблеми с нагревател Baby Brezza, отидете на babybrezza.com/pages/international, за да 

идентифицирате най-близкия оторизиран сервиз. 

 

Технически данни 

Ток: 0,69 A, НАПРЕЖЕНИЕ: 220-240V / 50-60Hz, МОЩНОСТ НА ОТОПЛЕНИЕ: 160W 


