
lietošanas un tīrīšanas norādījumi

Lūgums izlasīt visu instrukciju, lai būtu pārliecinātam par to, ka Jūsu  Jūsu Formula Pro® Advanced
strādā pareizi katru lietošanas reizi

Rotējošajam asmenis ir jābūt stringi
uzstādītam uz rotējošās ass. Ir normāli,
ja, lai to noņemtu, ir nepieciešams
pielietot spēku. Neuztraucieties,
Jūs to nesalauzīsiet!

Viegli piespiediet notekpaplāti uz pamatnes,
lai pārliecinātos, ka tā ir droši no�ksēta.
Esam pārliecināti, ka Jūs nevēlaties, lai
pudele ar tiko sagatavotu mazuļa maisījums
nokristu un izlītu.

Uzsturiet savu Formula Pro® Advanced
ierīci vienmēr tīru!

Jūs paveicāt lielisku darbu izlasot šo instrukciju pilnībā! 
Ir vēl papildus padomi, lai Jūs un Jūsu  Formula Pro® Advanced ierīce justos laimīgi.

© 2021 Baby Brezza Enterprises LLC

babybrezza.com

Uz šo ierīci var būt attiecināmi viens vai vairāki no šādiem patentiem: ASV patents Nr. 8,584,901, Kanādas patents Nr. 
2,842,603, Ķīnas patents Nr. CN103874441, Austrālijas patents Nr. 2011374309, Spānijas patents Nr. ES2473790B2, kā arī ASV 

un citās valstīs vēl neapstiprinātie patenta pieteikumi 

Klientu apkalpošanas centrs
Ja esat saskārušies ar kādām problēmām, lietojot  Formula Pro® Advanced ierīci, apmeklējiet mājaslapu

babybrezza.com/pages/international, lai atrastu Jums tuvāko klientu apkalpošanas pārstāvi.  

Uzstādīšanas



TEHNISKIE DATI MDELIS: FRP0046
Barošanas spriegums: 220-240V ~ 50/60Hz Strāva: 2.5A

Sildītāja jauda: 250W
Motorajauda: 20W

Paldies par  Baby Brezza
Formula Pro® Advanced iegādi!
Izdarot šādu izvēli, Jūs dodat priekšroku
unikālam un inovatīvam bērnu maisījumu
ražotājam tirgū.

Šajā Baby Brezza ierīcē
Formula Pro® Advanced ir izstrādāta tā,
 lai palīdzētu vecākiem ietaupīt laiku
 un būt apmierinātiem barojot sav bērnu.

         BRĪDINĀJUMS:
• Ir svarīgi pareizi tīrīt un kopt Jūsu Formula Pro® Advanced. Lūdzu, sekojiet instrukcijai
• Mazuļiem jaunākiem par 6 mēnešiem vienmēr izmantojiet destilētu vai vārītu ūdeni atdzesētu līdz istabas temperatūrai.
• Nekad nelejiet verdošu/karstu ūdeni ūdens uspildes tvertnē. Izmantojiet ūdeni piemērotu mazuļu ēdienu izmantošanai.
• Nevārīta un/vai nesterilizēta ūdens izmantošana var negatīvi ietekmēt Jūsu mazuļa veselību.
• Sagatavojiet tikai vienu porciju vienā reizē, barojiet bērnu uzreiz un sekojiet visām instrukcijām.
• Neatstājiet atlikušo ēdienu ierīcē.
• Ja Jūsu bērns ir piedzimis priekšlaicīgi, ar pārāk mazu svaru vai imūnde�cītu, konsultējieties ar pediatru pirms lietot
   ierīcē sagatavoto ēdienu.

Apsveicam!

Lūdzu, izlasiet un

sekojiet visām instrukcijām,

lai maksimāli izmantotu

savu  Formula Pro® Advanced

Saglabājiet šos norādījumus!

• Ierīci nedrīkst iemērkt šķidrumā.
• Tikai lietošanai mājas apstākļos.
• Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā o�ciālā servisa darbiniekam vai līdzīgas kvali�kācijas personām,
   lai novērstu negadījumu. 
• Šo ierīci drīkst lietot bērni tikai no 8 gadu vecuma ar nosacījumu, k-a viņi atrodas pieaugušo uzraudzībā vai ir tikuši instruēti par
  drošu ierīces lietošanu un saprot ar to saistīto apdraudējumu. Tikai 8 gadus veci un vecāki bērni pieaugušo uzraudzībā drīkst tīrīt
  ierīci un veikt tās apkopi. Nepieļaujiet ierīces un strāvas vada nokļūšanu to bērnu rokās, kuri nav sasnieguši 8 gadu vecumu.
• Cilvēki bez pieredzes un attiecīgām zināšanām vai ar ierobežotām �ziskām, maņu un garīgajām spējām drīkst lietot šīs ierīces,
  ja viņi atrodas uzraudzībā vai ir tikuši instruēti par to drošu lietošanu un saprot ar to saistīto apdraudējumu.
• Lai nepieļautu bērnu rotaļāšanos ar ierīci, viņiem jāatrodas pieaugušo uzraudzībā.

 Drošas lietošanas norādījumi

 Šis marķējums norāda, ka visā ES teritorijā ierīce nedrīkst nonākt sadzīves atkritumos. Lai nepieļautu iespē-
jamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izmešanas, atbildīgi pārstrādājiet to un 
sekmējiet ilgtspējīgu materiālo resursu izmantošanu. Vairs nederīgo ierīci nogādājiet savākšanas sistēmās vai 
vaicājiet veikalā, kur to iegādājāties. Viņi var nogādāt ierīci dabai draudzīgai otrreizējai pārstrādei. 
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Demontāžas padoms: 
Pulvera konteinera vāks

Rotējošais asmenis

Vāks ar silikona skrāpi

Maisītāja rats

Pulvera konteineris

Rotējošā ass

Pulvera izvadīšanas tvertne

Vadības panelis

Pamatne
Strāvas vads

(aizmugurē – nav parādīts)
Pudelītes režģis

Piltuves

Ūdens tvertne

Piltuves vāciņš

Notekpaplāte

Piltuves nodalījums

• Paņemiet krūzi vai pudeli lielāku par 300ml un novietojiet zem piltuves

• Nospiediet ”ml” pogu uz vadības paneļa atkārtoti līdz LCD displejs parāda ”300ml”

• Tagad nospiediet pogu ”tikai ūdens”/ ”water only” uz vadības paneļa. Formula Pro® Advanced  piepildīs pudeli
   ar 300ml ūdens

• Izlejiet šo ūdeni vai izmantojiet to augu laistīšanai

Tagad noskalosim ierīces iekšpusi.

Tagad Jūs varat atvienot ierīci no strāvas un noņemt
visas daļas, kas parādītas nākošajā lappusē un
uzstādīt Jūsu jauno Formula Pro® Advanced

Formula Pro® Advanced daļas
Noņemiet un nomazgājiet visas daļas (izņemot bāzi) un kārtīgi nosusiniet. Salieciet, kā parādīts 5. un 6. lpp.

       Nekad nemazgājiet pulvera trauku
trauku mazgājamā mašīnā, sterilizatorā
vai mikroviļņu krāsnī

• Novietojiet Formula Pro® Advanced uz galda vai citas taisnas virsmas un pagrieziet to tā, lai aizmugure ir pavērsta
   pret Jums.

• Noņemiet ūdens tvertni , nomazgājiet to ar ziepjūdeni un kārtīgi noskalojiet un ļaujiet, lai izkalst.

• Uzpildiet ūdens tbertni ar tīru ūdeni piemērotu mazuļu ēdienam, vai vārītu ūdeni, atdzesētu līdz istabas temperatūrai.

• Novietojiet ūdens tvertni atpakaļ ierīcē, pagrieziet ierīci pret sevi un ieslēdziet.

• Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai mašīna nopīkstina vienreiz, kas liecina par to, ka ierīce ir ieslēgta. Jūs redzēsiet,
  ka LCD displejs iedegsies.

•  Iepazīstieties ar daļu nosaukumiem nākošajā lappusē, tad turpiniet iestatīšanu, kas parādīta nākošajās lappusēs

lai noņemtu rotējošo asmeni, satveriet
to kā parādīts un velciet uz augšu līdz
konteineris ir novilkts uz leju.

Uzmanību! Neizjauciet ierīci. Veiciet šīs darbības
pirms darāt ko citu:
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Uzstādīšanas instukcija

Tagad novietojiet pulvera tvertni uz pamatnes
ar uzdrukāto marķējumu pret Jums. 

Tagad novietojiet rotējošo asmeni uz rotējošās
ass and piespiediet cieši uz leju, kamēr dzirdad
klikšķi. Pārliecinieties, ka rotējošais asmenis ir cieši
novietots vietā un nepaceļās augšā bez piepūles. 

Novietojiet rotējošo asi uz pamatnes kā parādīts.

Pēc tam, kad visas daļas ir nomazgātas ar
rokām, pārliecinieties, ka tās visas ir pilnībā
izžuvušas, pirms tās uzstādiet.

Uzstādiet piltuvi un piltuves vāku. Tad
ievietojiet to piltuves nodalījumā ieslidinot
to sākumā uz augšu, tad uz priekšu.

Pārliecinieties, ka vāks un maisītāja rats
izskatās tā, kad ir salikts.

Novietojiet maisītāja ratu pulvera tvertnē,
novietojot to virs rotējošās ass ar taisno pusi
uz leju. Pārliecinieties, ka caurumi maisītāja
ratā ir tādā pašā pozīcijā, kā parādīts.

1. Novietojiet priekšējo vāka daļu pulvera
     tvertnes padziļinājuma iekšā/priekšā
      ZEM ĀĶĪŠA
2. Savienojiet caurumu ar vāku virs rotējošās
     ass. Tas neaizvērsies pilnībā cieši.

SVARĪGI 

Uzstādīšanas un mazgāšanas video instrukcija pieejama mājaslapā  babybrezza.com/video.

Uzstādīšanas instukcijas turpinājums

Tagad Jūs esat gatavi pievienot pulveri un sagatavot Jūsu pirmo maisījumu.

clickclick
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setting

1 2

3 4

Kārtīgi uzpildiet pulveri pulvera konteinerī.
Noslauciet visu izbirušo pulveri.

Pārliecinieties, ka pulveris ir pielidīts starp
atzīmēm MIN un MAX

Uzstādiet pulvera konteinera vāku uz
konteinera un pagrieziet to pulksteņrādītāja
virzienā līdz tas apstājas. Tas nodrošinās drošu
aizvēršanu un no�ksēs pulvera konteineri uz
bāzes.
Lai noņemtu pulvera trauku, pagrieziet tā
vāku pretēji pulkteņrādītāja virzienam.

Novietojiet notekpaplāti uz bāzes, tā, lai tas der
Jūsu pudelītes augstumam. Pielāgojiet to tā, lai
pudelītes kakliņš ir tik tuvu piltuvei, cik iespējams.

Viegli piespiediet notekpaplātni uz bāzes, lai to
no�ksētu nepieciešamajā vietā.

Tagad apskatīsim vadības paneli nākošajā lappusē.

Pirmās pudelītes sagatavošana

Pulvera
uzstādīšanas
poga: nospiediet to,
lai izvēlētos Jūsu
izvēlēto pulvera
zīmolu un veidu.

Poga ”Tikai ūdens” /
”water only”: nospiediet,
lai uz LCD ekrāna parādītos
izvēlētais ml daudzums
(tiek izvēlēts ar pogu ”ml”)

Temperatūras poga:
Nospiediet, lai izvēlētos
sildīšanas temperatūru

LCD displejs:
rāda izvēlēto funkciju un brīdinājumus.

ml poga: nospiediet,
lai izvēlētos ūdens
uzpildīšanas daudzumu

Ieslēgšanas
poga: Nospiediet,

lai ieslēgtu vai
izslēgtu ierīci.

Starta poga:
nospiediet, lai sāktu
uzpildīt maisījumu.

Formula Pro® Advanced – vadība un lietošana

= nedaudz siltāka par ķermeņa temperatūru= ķermeņa temperatūra= istabas temperatūra

Power Lid Open / Atvērts pulvera konteinera vāks – ja pulvera konteinera vāks nav aizvērts pilnībā vai nav
uzstadīts uz konteinera pareizi, aizveriet konteineri pilnībā un pareizi.

Low water / Maz ūdens – uzpildiet ūdens tvertni.

Clean Funnel / Iztīriet piltuvi – Šis simbols tiks atspoguļots pēc tam, kad tiks uzpildītas 4 pudetītes. Kad šis
simbols tiks parādīts, noņemiet piltuvi, nomazgājiet, kārtīgi nosusiniet, tad noevietojiet atpakaļ uz bāzes.
Skatiet 11. lappus.

Funnel Out / Piltuve ir nost – piltuve ir nobīdīta vai nav ievietota bāzē. Pārliecinieties, ka piltuve ir uzstādīta
pilnībā, tad silbols pazudīs.

Brīdinājuma zīmes

Temperatīras noteikšanas simboli

Pulvera un ūdens uzstādījumi
Pulvera uzstādīšanas rādītāji – izmantojiet ”powder setting” / pulvera uzstādīšanas pogu,
lai izvēlētos Jums nepieciešamos uzstādījumus no 1-10

Ml rādītājs – izmantojiet ”ml” pogu, lai izvēlētos cik daudz ūdens Jums nepieciešams sajaukt ar pulveri.
Iespējamais ūdens daudzms - 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300ml.
Nav iespējas izmantot 30ml pudeli.

Formula Pro® Advanced nedarbosies, ja kāds no šiem simboliem tiks atspoguļots uz LCD ekrāna.
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Jūsu pirmās pudeles sagatavošanas turpinājumsJūsu pirmās pudeles sagatavošanas turpinājums

Nospiediet ”start” pogu, lai sagatavotu maisījumu.

Formula Pro® Advanced samaisīs pulveri un
ūdeni kopā nepieciešamajā daudzumā un
automātiski apstāsies, kad uzpildīšana tiks
pabeigta.

Pārbaudiet, vai nav izveidojušies kamoliņ
 maisījumā un samaisiet vai sakratiet pudelīti,
ja nepieciešams. Pārbaudiet temperatūru un
varat sākt barot savu bērnu.

Nospiediet pulvera uzstādīšanas pogu atkārtoti,
lai izvēlētos nepieciešamo pulvera daudzumu no 1-10.

Nospiediet ”temp” pogu, lai izvēlētos
nepieciešamo temperatūru.

Temperatūras indikators mirgos sildīšanas
laikā un spīdes vienmērīgi, kad nepieciešamā
temperatūra tiks sasniegta.

= nedaudz siltāks par ķermeņa temperatūru

= ķermeņa temperatūrā

= istabas temperatūrā

Nospiediet ”ml” pogu atkārtoti, lai izvēlētos
nepieciešamo ūdens uzpildīšanas daudzumu.

Šis indikators nosaka tikai ūdens daudzumu.
Tas nenosaka maisījuma daudzumu.

Uzpildiet pulvera konteineri, kad redzat
rotējošā asmņa galus. Tas ir svarīgi, lai
nodrošinātu pareizu maisījuma konsistenci.

Lūdzu ievērojiet: maisījuma daudzums būs
nedaudz lielāks, nekā izvēlētais ūdens
daudzums pievienotā pulvera dēļ.

Iekārta atcerēsies uzstādījumus pat tad, kad
tiks atvienota no strāvas. Jums nenāksies katru
reizi veikt uzstādījumus no jauna, kad gatavosiet
maisījumu.
Jūs vienmēr varat mainīt uzstādījumus – gan
ūdens daudzumu gan pulvera saudzumu
nospiežot atkāroti uzstādīšanas pogas

Piemērs: Samaisot 120ml ūdens ar pulveri,
sanāks aptuveni 135ml maisījuma, bet atkarīgs
no Jūsu izvēlēta maisījuma zīmola un veida.

Ir svarīgi, ka Jūs izvēlaties pareizo pulvera
daudzumu attiecīgi Jūsu maisījuma
zīmolam un veidam.
Apmeklējiets babybrezza.com/FPA, lai

noteiktu pareizu pulvera daudzuma uzstādījumu.

Pārbaudiet
maisījuma
konsistenci

Pārliecinieties, ka Formula Pro® Advanced ierīce ir pievienota strāvai.

Var veidoties daži kamoliņi, atkarībā no
izvēlētā maisījuma veida.

SVARĪGI
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Ikmēneša tīrīšanas ieteikumi

Nomazgājiet visas daļas ar rokām kā parādīts
ar siltu ziepjūdeni, kārtīgi noskalojiet un
visu nosusiniet.

Nomazgājiet ūdens tvertni ar rokām siltā
ziepjūdenī, visu kārtīgi noskalojiet un
nosusiniet

Ikdienas tīrīšanas instrukcijas
Reizi mēnesī veiciet pilnīgu Jūsu  Formula Pro® Advanced tīrīšanu

Noņemiet piltuvi un piltuves vāku izņemot
to ārā, velciet uz leju. 

Nomazgājiet piltuvi un piltuves vāku ar siltu
ziepjūdeni un kārtīgi noskalojiet.
Kārtīgi nosusiniet pirms atkārtotas uzstādīšanas.

Nosusiniet visu pulveri, kas ir izbiris uz bāzesNoslaukiet pulvera izvadīšanas caurumu no
pulvera konteinera apakšas izmantojot sausu
papīra dvieli vai mīkstu auduma drāniņu.

SVARĪGI
Ikmēneša atkaļķošanas instrukcija

Lūdzu, noskatieties uzstādīšanas un tīrīšanas video mājaslapā babybrezza.com/video

Jūs varat atstāt maisījuma pulveri pulvera konteinerī atkaļķošanas laikā.

Lai novērstu minerālu nokļūšanu Jūsu Formula Pro® Advanced  ūdens sildīšanas nodalījumā,
ievērojiet šos padomus:

Ir ārkārtīgi svarīgi tīrīt piltuvi ik pēc četrām uzpildītām pudelītēm.
Tas nodrošinās Jūsu Formula Pro® Advanced vienmērīgu un pareizu uzpildīšanu.

Vienmēr pārliecinieties, ka piltuve un piltuves vāks ir pilnībā sausi pirms to uzstādāt un atkārtoti izmantojat.

LŪGUMS IEVĒROT: Jums nav jānoņem pulvera konteineri un tā daļas ikdienas tīrīšanai

1. Noņemiet ūdens tvertni, iztukšojiet to un uzpildiet 600ml destilēta etiķa un 600ml tīra ūdens.
2. Novietojiet ūdens tvertni uz ierīces bāzes un novietojiet trauku lielāku par 300ml zem piltuves.
3. Izvēlieties ”300ml” ar ”ml” pogu, tad nospiediet ”tikai ūdens” / ”water only” pogu, lai uzpildītu.
4. Iztukšojiet trauku, novietojiet atpakaļ zem piltuves, tad atkārtoti nospiediet pogu ”tikai ūdens”
    lai vēlreiz uzpildītu 300ml.
5. Tagad atvienojiet ierīci no elektrības, noņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet to. Atstājiet ierīci uz 4 stundām.
6. Nomazgājiet, noskalojiet un tad uzpildiet ūdens tvertni līdz maksimālai atzīmei ar tīru ūdeni un novietojiet
  tvertni atpkaļ uz bāzes.
7. Pievienojiet ierīci strāvai, novietojiet trauku, kur uzpildīt 300ml ūdens un izmantojiet ”tikai ūdens” pogu. 
    Izlejiet ielieto ūdeni un atkārtojiet darbību, kamēr tiks izliets viss ūdens tvertnē ielietais ūdens. Kad iedegsies
    brīdinājums par zemu ūdens līmeni, skalošana ir pabeigta.
8. Atkārtoti uzpildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni and sāciet lietot ierīci kā ierasts.
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Ja problēmu nav iespējams novērst izmantojot šo tabulu, apmeklējiet mājaslapu babybrezza.com/pages/international
kur varēsiet atrast Jums tuvāko klientu apkalpošanas servisa pārstāvi.

Iespējamais risinājums

Sagatavotais maisījums ir pārāk auksts. Ūdens nav uzkarsis līdz nepieciešamajai
 temperatūrai.

Pagaidiet līdz ūdens tiks uzsildīts. Pārliecinieties, ka izvēlētās
temperatūras simbols sāk vienmērīgi degt, nevis mirgot.

Pulvera konteinera vāks nav aizvērts līdz galam. Pagrieziet pulvera konteinera vāku pulksteņrādītāja virzienā,
lai to aizvērtu līdz galam. Sīkākai informācijai skat. 7.lpp, 3. soli

Pulvera konteinera vāks ir uzstādīts atmuguriski. Pārliecinieties, vai etiķete pulvera konteinera vāka ārmalā ir
pavērsta pret ierīces mugurpusi un pie�ksēta ar drošības
slēdzi. Sīkākai informācijai skat. 7. lpp 3. soli.

Ūdens traukā ir pārāk auksts
(mirgo temperatūras simbols uz LCD ekrāna)

Pagaidiet kamēr sasildīsies ūdens.

Pulvera konteineris ir noņemts vai nav ievietots
pareizi.

Pārliecinieties, ka pulvera konteineris ir novietots uz bāzes
pareizi.

Kļūdas novēršana
Apstākļi Iespējamais iemesls

Ierīci nevar iedarbināt Pārliecinieties, ka kontaktdakša ir droši ievietota kontaktligzdāIerīce nav pieslēgta strāvas avotam

Ievietojiet piltuvi vai iespiediet to dziļāk no�ksējot ierīcē.Piltuve ir noņemta vai nav ievietota līdz galam.

Pievienojiet ūdeni ūdens tvertnē.Ūdens līmenis ir zemāks par atzīmi „MIN“

Ūdens traukā ir pārāk karsts.
(mirgo temperatūras simbols uz LCD ekrāna)

Pagaidiet līdz ūdens atdzisīs.

Piltuves vāciņš nav novietots taisni un/vai
nav stingri aizvērts.

Savienojiet piltuves vāciņu ar piltuves ierobi un pilnībā
piespiediet piltuves vāciņu.

Nav iespējams pilnībā ievietot
piltuvi nodalījumā.

Tīras piltuves simbols ir ieslēgts, ierīce
dos skaņas signālu, kad tiks nospiesta
 starta poga.

Jānotīra piltuve un atvere pulvera konteinera
apakšpusē. 

Lai notīrītu un nožāvētu piltuvi un atveri pulvera konteinera
apakšpusē, sekojiet norādījumiem 7. lappusē.

Pārak maz pulvera sagatavots
maisījumā.

Uzpildiet pulvera tvertni ar pulveri.Pulvera līmenis pulvera tvertnē ir pārāk zems.

Pārliecinieties, ka silikona skrāpis ir novietots pareizi.Silikona skrāpis ir novietots nepareizi.

Nepareizi izvēlēts pulvera daudzums. Apmeklējiet babybrezza.com/fpa, kur varat apskatīt pareizos
pulvera iestatījumus, atkarībā no Jūsu pulvera zīmola un veida.

Uzstādīti nepareizi pulvera iestatījumi. Pārliecinieties, ka esat izvēlējušies pareizo iestatījuma
numuru attiecīgi Jūsu maisījumam. Sīkākai informācijai
skatiet: babybrezza.com/settings

Maisījumā ir sagatavots pārāk
daudz pulvera

Noslēdzošais vāks nav ievietots pareizi. Pārbaudiet noslēdzošo vāku un to, vai priekšējā mala ir
 �ksētapulvera traukā zem etiķetes. Sīkāku informāciju
skatiet 4. lapp. 6. soli.

Ūdens netiek uzpildīts. Ūdens tvertne nav uzlikta līdz galam. Piespiediet ūdens tvertni, lai kārtīgi uzstādītu to uz pamatnes.

Uz piltuves vāciņa un zem pulvera
trauka sakrājies pulveris. 

Regulāri notīriet piltuves vāciņu un pulvera konteinera
apakšu (ik pēc katrām 4 pudelītēm).

Ierīce bieži lietota, nenotīrot pulvera konteinera
apakšu. Sīkākai informācijai skat. 7. lpp, 3 soli.

Ierīce netika pienācīgi iztīrīta. Izjauciet, visu nomazgājiet ar rokām, kārtīgi nosusiniet un
uzstādiet atpakaļ.

Ilgtermiņa uzglabāšanas instukcija

Kļūdu atšifrējums

Ja Jūs plānojat uzglabāt Jūsu  Formula Pro® Advanced ierīci vēlākam laikam, vai neplānojat to lietot kādu laiku,
lūdzu ievērojiet norādes:

1.  Noņemiet pulvera tvertnes daļas, piltvi, piltuves vāku, notekpaplāti un ūdens konteineri no bāzes.

2. Noslaukiet bāzi ar tīru mitru lupatu un pārliecinieties, ka ir noslaucīts viss pulveris. Kārtīgi nosusiniet bāzi.

3. Iztukšojiet pulvera konteineri, nomazgājiet visas tā daļas, kārtīgi nosusiniet un uzstādiet tās atpakaļ uz bāzes.

4. Veiciet atkaļķošanu katru mēnesi kā parādīts 12. Lpp tikai no 1. līdz 7. solim. Nenoņemiet un neuzpildiet atkārtoti
    ūdens trauku pēc 7. soļa.

5. Tagad novietojiet trauku zem piltuves, lai uzpildītu 300ml ūdens, nospiediet un turiet pogu 5 sekundes “tikai ūdens”. 
    Ūdens tecēs kamēr ūdens nebeigsies un apstāsies automātiski.

6. Atvienojiet iekārtu no strāvas, noņemiet piltuvi, tās vāku un ūdens tvertni, kārtīgi nosusiniet un uzstādiet atpakaļ
     uz iekārtas.

8. Tagad Jūsu ierīce ir gatava ilgai uzglabāšanai. Iepakojiet to kastē vai maisā, lai pasargātu to no putekļiem.

Jebkādu kļūdu vai nepareizu darbību rezultātā uz LCD ekrāna tiks atspoguļoti kļūdu kodi. Nospiediet un turiet pogu
 “stop”, tas noņems kļūdas koda atspoguļošanu uz ekrāna un atgriezīs ierīci normālā stāvkolī. Ja kļūda atkārtoti parādās
uz ekrāna vai netiek noņemta, lūdzu, sazinieties ar Jūsu vietējo klientu apkalpošanas centru.

Ļoti svarīgi ierīci iztīrīt un atbrīvoties no liekā pulvera pirms ilgtermiņa uzglabāšanas.

Motora darbības kļūda, kas darbina pulvera noteinera darbību.
Sazinieties ar vietējo klientu apkalpošanas centru.

Motora sensora darbības kļūda, kas nosaka mērriteņa rotāciju.
Sazinieties ar vietējo klientu apkalpošanas centru. 

Ūdens plūsmas mērītāja kļūda, kas nosaka cik daudzu ūdens uzpildīt.
Sazinieties ar vietējo klientu apkalpošanas centru.

Temperatūras uzsildīšanas indikatora kļūda, kas nosaka kādā temperatūrā uzsildīt ūdeni.
Sazinieties ar vietējo klientu apkalpošanas centru.

Ūdens līmeņa indikatora kļūda.  Sazinieties ar vietējo klientu apkalpošanas centru.

Karsts ūdens tika uzpildīts ūdens tvertnē un nokļuva ierīcē. Iztukšojiet ūdens tvertni un uzpildiet to ar istabas
temperatūras ūdeni un novietojiet atpakaļ uz bāzes. Nospiediet un turiet pogu “stop” lai noņemtu kļūdas kodu
no ekrāna, nospiediet pogu “tikai ūdens” / “water only” lai atbrīvotos no karstā ūdens ierīcē

Pulvera konteinera vāks tika atvērts, ierīces darba laikā. Pārliecinieties, ka vāks ir cieši aizvērts, nospiediet un
turiet pogu “stop”, līdz kļūda no ekrāna tiks noņemta. Ierīce ir gatava darbam.

Piltuve tika nobīdīta darbošanās laikā. Pārliecinieties, ka piltuve un tās vāks ir uzstādīti pareizi, nospiediet
 un turiet pogu “stop”, lai noņemtu kļūdas kodu no ekrāna. Ierīce ir gatava darbam.
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