
 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкции за безопасна употреба 

1. Прочетете всички инструкции преди да използвате уреда. 

2. Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжките. 

3. За да се предпазите от токов удар, не потапяйте захранващия кабел, щепсела, 

резервоара за вода или уреда във вода или друга течност. 

4. Изисква се внимателен надзор, когато устройството се използва от или в близост до 

деца. 

5. Изключете уреда от контакта, когато не го използвате или преди почистване. Оставете 

уреда да изстине, преди да поставите или извадите части, но също и преди почистване. 

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

течности. 

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

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. За да изключите уреда, изключете уреда и след това го извадете от контакта. 

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 удължителен кабел, уверете се, че е 

подходящ за вашето устройство. 

18. Захранващият кабел трябва да бъде подреден така, че да не виси в края на масата, от 

който да бъде грабнат от деца или да попречи на другите. 

19. Преди сервиране се уверете, че храната е с безопасна температура за вашето бебе. 

20. Изключете уреда от контакта, преди да сервирате загрятото мляко или храна. 

Дръжте захранващия кабел далеч от достъпа на малки деца. 

 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, откъдето сте го закупили. Те 

могат да вземат продукта за рециклиране в съответствие с екологичните разпоредби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: За да изпълните стандартите за радиочестотна безопасност, 

инсталирайте устройството на поне 20 см разстояние от хора около вас. 

ВНИМАНИЕ: Ако на екрана на нагревателя за бутилки се появят съобщения за грешка 

E1, E2, E3 или E4, свържете се с оторизиран сервиз, преди да използвате уреда 

отново. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически данни: 

Модел: BRZ00139 НАПРЕЖЕНИЕ :: 220-240V / 50 / 60Hz, ТОК: 4.4A, МОЩНОСТ НА ОТОПЛЕНИЕ 

500W 



 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• • Характеристики на двата режима на отопление: 

Режим на постоянно нагряване: баня с гореща вода бавно ще загрее млякото до температура, 

близка до тази на тялото, запазвайки основните хранителни вещества в кърмата, които могат да 



бъдат загубени при високи температури. Режим на бързо нагряване: Парата се използва за бързо, 

ефективно и безопасно загряване на адаптирано мляко, краве мляко или краве мляко. 

• Лесно размразяване: Безопасно размразете торбичките с кърма. 

• Лесният за използване контролен панел ви позволява да настроите нагревателя дали млякото в 

бутилката е студено или на стайна температура. 

• Приложението Baby Brezza ви позволява да управлявате нагревателя на мобилния си телефон и 

ви уведомява, когато шишето е готово за хранене. 

• Работи с всички видове бутилки. Имайте предвид обаче, че бебешките бутилки се нагряват по-

бързо или по-бавно в зависимост от материалите, от които са направени. Изберете по-висока или 

по-ниска настройка, ако бутилката е твърде студена или твърде гореща. Не използвайте биберони 

с вентилация при нагряване на бутилката. Вентилираните биберони могат да изтекат при 

нагряване. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристиките на двата режима на отопление 

можете да намерите на следващата страница 



 

 

 

Постоянно нагряване 

1. . Напълнете нагревателя с вода, докато достигне нивото на млякото в чашата. 

Винаги използвайте вода със стайна температура за най-добри резултати при загряване. 

Използването на гореща, гореща или студена вода ще доведе до неподходящи и опасни 

температури на бутилката. 

2.  Затворете капака на нагревателя. 

3.  Натиснете бутона “захранване”, за да включите устройството. 

4. Използвайте ръководството за настройки на гърба на ръководството, за да определите 

правилните настройки за вашите бебешки шишета.Уверете се, че сте избрали правилния 

размер на бутилката и материала, от който е направена. 

• Ако бутилката ви е на стайна температура (около 21 градуса по Целзий), натиснете 

неколкократно “стайна температура”, за да изберете правилната настройка. 

• Ако бутилката е студена (4 градуса по Целзий от хладилника), натиснете “студено-

студено” неколкократно, за да изберете правилната настройка. 

6. Натиснете бутона "Постоянно загряване", за да започнете отоплението. 

7. Нагревателят ще издаде звуков сигнал, когато бутилката е готова. Извадете шишето 

веднага след като нагряването приключи, завъртете леко бутилката и проверете 

температурата преди да нахраните бебето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напълнете нагревателя с вода до нивото на млякото в бутилката. 

Ако нагрявате повече от една бутилка, оставете нагревателя да се охлади, преди да 

нагреете друга бутилка. 



 

 

 

БЪРЗО НАГРЕВАНЕ 

1. Напълнете градуирания резервоар (прикрепен към задната част на нагревателя) с вода 

със стайна температура. Не използвайте топла,  горещa или студена вода. Това би довело 

до неподходящи или опасни температури на стъклото. Изпразнете градуирания 

резервоар в нагревателя, както е показано. Нивото на водата ще бъде нивото на линията 

„Бързо затопляне“ - вижте стрелката по-долу. 

2. Затворете капака на нагревателя. 

3.  атиснете бутона “захранване”, за да включите устройството. 

4. Използвайте ръководството за настройки на гърба на наръчник, за да определите 

правилните настройки за вашите бутилки. 

Уверете се, че сте избрали правилния размер на стъклото и материала, от който е 

направено. 

5. Идентифицирайте текущата температура на бутилката, която използвате. 

• Ако бутилката е на стайна температура (приблизително 21 градуса C), натиснете 

неколкократно “стайна температура”, за да изберете тази настройка. 

• Ако бутилката е студена (от хладилника - 4 градуса С) натиснете неколкократно "cold - 

студено", за да изберете тази настройка. Предупреждение: режимът за бързо нагряване 

използва пара за загряване на бутилките. 

6. Натиснете бутона " quick warm- бързо затопляне", за да започнете отоплението. 

 

7. Нагревателят ще издаде звуков сигнал, когато бутилката е готова. Извадете шишето 

веднага след като нагряването приключи, завъртете леко бутилката и проверете 

температурата преди хранене на бебето. 

Моля, бъдете внимателни, когато отваряте капака на устройството след края на цикъла на 

нагряване. Винаги използвайте оранжевия държач за бутилка, за да извадите бутилката от 

нагревателя и избягвайте да докосвате горещите зони на нагревателя.  

Външната страна на нагревателя може да бъде гореща веднага след нагряване. (използвайте 

градуирания резервоар, включен в пакета на нагревателя) Ако нагрявате няколко бутилки 

последователно, оставете нагревателя да се охлади, преди да нагреете следващата бутилка. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отстраняване на неизправности 

Възможни ситуации 

Устройството не стартира 

Капакът не се затваря 

Устройството не се синхронизира с вашия мобилен телефон 

Загрятата бебешка бутилка е твърде гореща (настройка за бързо нагряване) 

 Загрятата бебешка бутилка е твърде гореща (настройка за постоянно нагряване) 

Загрятата бебешка бутилка е твърде студена (бързо загряване и настройки за постоянно 

нагряване) 

Грешката E5 се показва на екрана или в приложението се показва "грешка". 

На екрана се извежда грешка E1, E2, E3 или E4 

Възможни причини 

 Уредът не е свързан към електричество. 

 Бутонът за захранване е натиснат твърде дълго. 

 Поставката за бутилка не е правилно подравнена вътре в нагревателя. 

Bluetooth връзката на телефона е изключена. 

Не е добавена достатъчно вода към нагревателя. 

Избраното време е твърде дълго или е избрана грешна настройка. 

Към нагревателя е добавено твърде много вода. 

Избраното време е твърде кратко или е избрана грешна настройка. 

 Към уреда е добавена малко или никаква вода. 

Вътрешна повреда или токов удар 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възможни коригиращи действия 

Уверете се, че щепселът е правилно поставен в контакта. 

Натиснете „захранване“, за да включите уреда. Не задържайте бутона за захранване. 

Свържете уреда към електрическата мрежа. 

Уверете се, че държачът за бутилка е подравнен с процепите в нагревателя. 

Включете Bluetooth свързаността на мобилния си телефон, преди да опитате да 

синхронизирате с вашето устройство. 

Мобилният телефон трябва да бъде на максимално разстояние от 6 метра от 

устройството. 

Добавете вода към маркираната линия за пълнене. 

Опитайте с по-малка настройка. 

Добавете вода, докато достигне нивото на течността в бутилката. 

Опитайте с по-малка настройка. 

Отстранете част от водата от нагревателя, докато достигне височината, изисквана от 

избраната настройка (подробности на страница 5). 

Опитайте с по-висока настройка. 

Добавете студена вода към уреда и го оставете да изстине за поне 5 минути. Източете 

уреда и го рестартирайте. Не забравяйте да добавите правилното количество вода, 

необходимо за отопление. 

Моля, свържете се с оторизирания сервиз. 

Ако не можете да разрешите горните проблеми, отидете на 

babybrezza.com/pages/international, за да идентифицирате най-близкия оторизиран 

доставчик на услуги. Отстраняването на неизправности трябва да се извършва само от 

оторизирани доставчици на услуги. 



 

 

 

 

 

 

Обслужване 

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

да идентифицирате най-близкия оторизиран сервиз. 

 

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ В БЪЛГАРИЯ: 

TATICOOL FOCUS 

Улица Василе Ласкар, № 144-146, сектор 2, Букурещ 

 

 

 


