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Kullanma Talimati
kurulum, kullanım ve temizlik

Formula Pro® Advanced'inizin her seferinde düzgün çalışması için lütfen tamamen okuyun.

Karıştırma diski çevirme miline sıkıca geçer.
Çıkarmak için güçlü şekilde çekmek sorun
değildir. Kırılacak diye endişelenmenize
gerek yok.

Geçtiğinden emin olmak için damlalığı
yerine sıkıca bastırın. Bize güvenin, kesinlikle
düşmesini veya hazırladığınız mamanın
tamamının dökülmesini istemezsiniz.

Formula Pro® Advanced'inizi temiz tutun.

Talimat kılavuzunu dikkatlice okuyarak iyi iş çıkardınız!
Formula Pro® Advanced'den memnun kalmanız için birkaç ek ipucu.

© 2020 Baby Brezza Enterprises LLC

babybrezza.com

Bu ürün, ABD Patenti No. 8,584,901, Kanada Patenti No. 2,842,603, Çin Patenti No. CN103874441, Avustralya Patenti
No. 2011374309, İspanya Patenti No. ES2473790B2 ve ABD ve diğer ülkeler içinde bekleyen patent başvuruları dahil

olmak üzere yukarıdakilerden biri veya daha fazlası kapsamında olabilir.

Müşteri Hizmetleri
Baby Brezza Formula Pro® Advanced ile sorun yaşıyorsanız, ürünü satın aldığınız mağazaya iade etmeden önce size

özel en iyi hizmeti sunabilmemiz için lütfen  www.babybrezzaturkey.com adresini ziyaret edin.



TEKNIK ÖZELLIKLER Model: FRP0046
Güç Kaynağı: 220-240V ~ 50/60Hz Akım: 2.5A

Isıtma Gücü: 250W
Motor Gücü: 20W

Baby Brezza Formula Pro® Advanced’i
satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Piyasadaki en benzersiz, yenilikçi
ve talebi karşılayan mama
hazırlayıcısını seçtiniz.

Baby Brezza olarak, ebeveynlerin
bebeklerini beslerken zamandan
tasarruf etmelerine yardımcı olmak
için Formula Pro® Advanced'i geliştirdik.

         UYARI:
• Formula Pro® Advanced'iniz düzgün çalışabilmesi için kurulum ve temizleme çok önemlidir.
  Lütfen tüm talimatları doğru şekilde uygulayın. 
• 6 aylıktan küçük bebekler için daima kaynatılmış ve  oda sıcaklığına kadar soğutulmuş su kullanın.
• Su tankına asla kaynar veya sıcak su koymayın. Bebekler için özel şişelenmiş su tercih edilebilir.
• Kaynatılmamış musluk suyu ve sterilize edilmemiş biberonlar, bebeğinizin sağlığı için olumsuz etkilere neden olabilir.
• Bir seferde sadece ihtiyacınız kadar mama hazırlayın ve bebeğinizi hemen besleyin. Artan mamayı saklamayın.
  Tüm talimatları dikkatlice uygulayın.
• Çocuğunuz erken doğmuş, düşük doğum ağırlıklı veya bağışıklığı yetersizse, bu makineyi kullanmadan
  önce lütfen çocuk doktorunuza danışın.

TEBRİKLER!

Formula Pro Advanced®

’inizden en iyi şekilde

yararlanmak için lütfen

tüm talimatları dikkatlice

okuyun ve uygulayın.
Bu talimatları saklayın

• Cihaz sıvıyla temas etmemelidir.
• Güç kablosu zarar görmüş ise oluşabilecek tehlikeyi önlemek için ürünün tedarikçisi,
  servisi veya kali�ye kişiler tarafından değiştirilmesi gerekmektedir.
• Bu cihaz 8 yaş ve üstü çocuklar tarafından kullanılabilir fakat cihazın güvenli bir şekilde
  kullanılması ve içerdiği tehlikeleri açısından gözetim veya talimatları bilmesi gereklidir.
  Temizlik ve bakımı gözetim altında olmadıkça 8 yaş ve üstü çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
  Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
• Güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili denetim ve talimat verilmişse ve içerdiği tehlikeleri anlıyorsa,
  bu cihaz �ziksel, duygusal veya zihinsel yetenekleri azalmış olan kişiler tarafından kullanılabilir.
• Çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.

Güvenli Kullanım Talimatları

Bu işareti içeren ürünler diğer evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Atık ürünün kontrolsüz
imhası çevre ve insan sağlığı açısından zararlıdır. Oluşabilecek olası zararın önlenmesi ve maddi
kaynakların sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılması için lütfen doğru şekilde imha edin.
Eski cihazlarınızı belediyeler tarafından belirlenen atık toplanma merkezlerine teslim edin
veya satıcınızdan atık ürününüzü teslim almasını isteyin.
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Toz Kabı Kapağı

Karıştırma Diski

Sıyırıcı Kilit Çubuğu

Ölçüm Diski

Toz Kabı

Çevirici Mil

Toz Çıkışı

Kontrol Paneli

Ana Gövde
Güç Kablosu

(arka kısımda- gösterilmiyor)
Biberon
Bölmesi

Huni

Su Tankı

Huni Kapağı

Damlalık

Huni Bölmesi

•  300 ml'den daha büyük bir bardak veya şişe alın ve huninin altına yerleştirin. 

•  LCD ekran “300ml” gösterene kadar kontrol panelindeki “ml” düğmesine arka arkaya basın.

•  Şimdi kontrol panelindeki "sadece su" düğmesine basın. Formula Pro® Advanced 300 ml su verecektir. 

• Aldığınız suyu dökün veya bitkilerinizi sulamak için kullanın.

Dikkat: Hiçbir parçayı rastgele sökmeyin.
İlk önce aşağıdaki adımları takip edin. 

Şimdi makinenin içini temizleyelim. 

Artık makinenin �şini çekebilir, sonraki sayfada
gösterildiği gibi tüm parçaları çıkarabilir ve yeni
Formula Pro® Advanced'inizi kurabilirsiniz. 

Formula Pro®Advanced - Parçalar
Tüm parçaları (ana gövde hariç) sökün, yıkayın ve iyice kurulayın. 5. ve 6. sayfalarda gösterildiği gibi monte edin.

       Toz Kabını asla bulaşık makinesinde,
sterilizatörde veya mikrodalgada
temizlemeyin!

• Formula Pro® Advanced'i arka kısmı size bakacak şekilde düz bir zemine yerleştirin.

• Su Tankını makinenin arkasından çıkarın, ılık suyla sabunlayıp iyice durulayın, sonra kurutun.

• Su tankına bebekler için özel şişelenmiş su veya kaynatılıp oda sıcaklığına kadar soğutulmuş su ile doldurun. 

• Su tankını yerine yerleştirin, makinenin ön kısmı size bakacak şekilde çevirin ve �şini takın.

• Makine size açık olduğunu bildirmek için bir kez bip sesi çıkaracaktır.
  Ayrıca LCD ekranın açıldığını göreceksiniz.

•  Bir sonraki sayfadaki parça isimlerini tanıyın ve ardından sonraki sayfalardaki kuruluma devam edin.

Karıştırma Diskini çıkarmak için
yukarıda görüldüğü gibi kavrayın
ve toz kabını tutarak diski yukarı
doğru çekin.

Sökmek için İpucu:
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Kurulum Talimatları

Şimdi toz kabının yazılı kısmı size bakacak
şekilde tabana yerleştirin.

Şimdi karıştırma diskini çevirici milin üzerine
yerleştirin ve klik sesi duyana kadar aşağı doğru
bastırın. Karıştırma diskinin yerine oturduğuna
ve kolayca çıkmadığına emin olun.

Çevirici Mili gösterildiği gibi tabana yerleştirin.

Parçaları ellinizde yıkayın, montajdan önce
hepsinin tamamen kuru olmasına özen gösterin.

Huni ve huni kapağını monte edin. Daha
sonra huni tertibatını yukarı doğru kaldırın
ve ileri iterek huni bölmesine yerleştirin.

Kilitleme çubuğu ve ölçüm diskinin
resimdeki gibi takıldığından emin olun.

Ölçüm diskinin düz tarafı aşağı gelecek şekilde
çevirici milin üzerine takın ve toz kabına yerleştirin.
Ölçüm diskindeki deliklerin yukarıda gösterilenle
aynı konumda olduğundan emin olun.

1. Kilit çubuğunun ön tarafını toz kabının
    içindeki / önündeki girintiye yerleştirin.
    SEKMENİN ALTINDA.

2. Kilitleme çubuğunda bulunan deliği çevirici
    mile yerleştirin. Tamamen monte edilmiş
    şekilde durmayacak.

ÖNEMLI

Kurulum ve temizlik videolarını babybrezza.com/video adresinde bulabilirsiniz.

Kurulum Talimatlarının Devamı

Artık toz mama koymaya ve ilk biberonunuzu yapmaya hazırsınız.

klikklik
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Hazır Mamanızı toz kabına dikkatlice
dökün. Dışa dökülen toz mamanızı silin.

Toz kabındaki mama miktarının MIN ve MAX
değerleri arasında olduğundan emin olun.

Toz kabının kapağını toz kabına yerleştirin
ve saat yönünde çevirerek sıkın. 
Bu işlem güvenlik sistemini devreye sokacak
ve toz kabını ana gövdeye kilitleyecektir.

Toz kabını çıkarmak için önce kapağı
saat yönünün tersine çevirerek çıkarın.
  

Biberon yüksekliğinizin ölçüsüne göre
damlalığı tabana yerleştirin. Biberonun ağzını
huniye olabildiğince yakın olarak ayarlayın.

Damlalığı yerine oturtmak için aşağıya
doğru sıkıca bastırın.  

İlk Biberonunuzu Hazırlama

Toz ayar
düğmesi:
Mamanızın markasına
ve türüne göre ayar
numarasını seçmek
için kullanılır.

Yalnızca su düğmesi:
LCD ekranda görüntülenen ml
miktarı kadar sadece su almak
için kullanılır. (“ml” düğmesi ile
miktar seçilir)

Sıcaklık düğmesi:
İstenilen ısıtma sıcaklığınızı
seçmek için kullanılır.

LCD Ekran:
Seçilen işlemi ve uyarıları gösterir.

ml düğmesi:
Almak İstediğiniz su
miktarını seçmek için kullanılır.

Güç düğmesi:
Makineyi açmak

ve kapatmak
için kullanılır

Başlat düğmesi:
Mamanızı hazırlamaya

başlatmak için
kullanılır.

Formula Pro®Advanced - kontrol paneli & çalıştırma

= Vücut ısısından biraz daha sıcak= Vücut sıcaklığı= Oda sıcaklığı

Toz Kapağı Açık - Toz kabının kapağı tamamen kapalı değil veya toz kabının üzerine doğru şekilde
takılı değildir. Bu sembol yandığında toz kabının kapağını tamamen ve doğru bir şekilde kapatın.

Düşük Su Miktarı- Bu sembol yandığında su tankını doldurun.

Huniyi Temizle - Bu sembol her 4 biberon mama hazırlandıktan sonra yanar. Bu sembol yandığında,
huni tertibatını çıkarın, yıkayın ve tamamen kurutun. Daha sonra tekrar yerine yerleştirin.
Ayrıntılar için 11. Sayfaya bkz.

Huni Bölmesi Yerleştirilmemiş– Huni düzeneği çıkarılmış veya tamamen yerleştirilmemiş. Bu sembol
yandığında huninin sonuna kadar ileri itildiğinden emin olun.

Uyarı Sembolleri

Sıcaklık göstergesi sembolleri

Toz Mama türü ve su ayarı
Toz Mama Ayar Göstergesi – Toz Mamanızın türünü 1-10 arasında seçmek için
“toz ayarı” düğmesini kullanın.

ml Göstergesi - Kaç ml su veya mama almak sitiyorsanız “ml” düğmesini kullanın.
60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 ml su miktarı mevcuttur.
30 ml biberon hazırlama seçeneği yoktur.
 

LCD ekranda bu sembollerden herhangi biri yanarsa Formula Pro® Advanced çalışmaz.

Şimdi bir sonraki sayfadaki kontrol
panelini inceleyelim.
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İlk biberonunuzu hazırlamaya devam edinİlk biberonunuzu hazırlamaya devam edin

Mama Hazırlaması için “başlat” düğmesine basın.

Formula Pro® Advanced mama tozunu ve
suyu birlikte karıştırır sonra istenilen miktarda
mama hazırlandığında otomatik olarak durur.

Topaklanma olup olmadığını kontrol edin ve
eğer gerekliyse biberonu sallayın veya karıştırın.
Sıcaklığı kontrol edin ve bebeğinizi besleyin.

ml miktarı sadece su hacmini gösterir. 
Toz miktarı karışım sırasında ilave
edildiğinden dahil değildir.

“Toz ayarı” düğmesine 1 ile 10 arasındaki
ayarınızı seçmek için arka arkaya basın. 

Sıcaklığı seçmek için “sıcaklık” düğmesine basın.

Ayarlanan sıcaklığa ulaştığı zaman sıcaklık
göstergesi kalıcı olarak yanacaktır.

= Vücut ısısından biraz daha sıcak

= Vücut sıcaklığı

= Oda sıcaklığı

Suyun ml miktarını seçmek için “ml”
düğmesine art arda basın.

Karıştırma diski görünür hale geldiği zaman toz
kabına mama tozu ekleyin. Bu işlem hazırlanacak
mamaya doğru miktarda mama tozu eklenmesi
için çok önemlidir.

LÜTFEN DİKKAT: Biberonun içindeki mama
seviyesinde mama tozu hacmide olduğu için
seçilen ml miktarından daha yüksek olacaktır.

Formula pro �şi takılı olmasa bile ayarları
ve ml miktarını hatırlayacaktır.
Toz ayarını mama hazırlarken her defasında
seçmenize gerek yoktur.
ml miktarını veya toz ayarını düğmelerine
basarak her zaman değiştirebilirsiniz.

Örnek: 120 ml seçilen su miktarına mama toz
hacmi eklendiğinde yaklaşık olarak 135 ml
hazır mamanız olacaktır.

Toz mama marka ve türü için doğru
olan ayarı seçmeniz önemlidir.
Toz Mamanızın doğru kodunu bulup ayarlamak
için babybrezzaturkey.com adreslerini ziyaret edin.

Hazırlanan
mamanın ml
seviyesini
kontrol edin.

Formula Pro® Advanced'in prizinin takılı olduğundan emin olun.

Mama tozlarını su ile karıştırmak zor olduğundan
hazırlanan mamada biraz topaklanma olabilir.

ÖNEMLİ
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Aylık Temizlik Talimatları

Yukarıda gösterilen tüm parçaları ılık
sabunlu suyla elde yıkayın ve iyice kurulayın.

Su haznesini ılık sabunlu suyla elde yıkayın
ve iyice kurulayın.

Günlük Temizlik Talimatları
Ayda bir kez Formula Pro® Advanced'inize kapsamlı bir temizlik yapın.

Huni ve Huni Kapağını kendinize ve
aşağıya çekerek çıkarın.

Huni ve Huni Kapağını sıcak & sabunlu su
ile yıkayın ve iyi durulayın.
Yeniden monte etmeden önce tamamen KURUTUN.

Ana Gövdeye dökülen mama tozlarını silin.Kuru bir kağıt havlu veya yumuşak kuru
bir bez kullanarak toz kabının altındaki
toz mama çıkış deliğini silin.

ÖNEMLİ

Babybrezza.com/video adresinden kurulum ve temizlik videolarını lütfen izleyin.

Aylık Kireç Çözme Talimatları
Kireç çözme işlemi sırasında mama tozunu toz tankında bırakabilirsiniz.

Formula Pro® Advanced'inizin içindeki su ısıtıcısında mineral tartarını önlemek için
şu kolay adımları izleyin:

1. Su haznesini çıkarın ve boşaltın. Su haznesini 600 ml beyaz sirke ve 600 ml hazır su ile doldurun.

2. Su haznesini makineye yerleştirin ve huninin altına 300 ml'den daha büyük bir bardak yerleştirin.

3. “ml” düğmesiyle “300 ml” i seçin, sonra su almak için “sadece su” düğmesine basın.

4. Bardağı boşaltın, huninin altına geri yerleştirin ve 300 ml daha su almak için tekrar “sadece su” düğmesine basın.

5. Şimdi makineyi �şten çekin ve su haznesini çıkarıp boşaltın.  Makinenizi kullanmadan 4 saat bekletin.

6. Su haznesini iyice yıkayın ve maksimum sınırına kadar hazır su ile doldurun, sonra tekrar makineye yerleştirin. 

7. Makineyi �şe takın, 300 ml su almak için bir bardak yerleştirin ve 300 ml döngüsünü çalıştırmak için “sadece su”
    düğmesini kullanın.Bardağa verilen suyu atın ve daha sonra tankın içindeki tüm su bitinceye kadar
    makinenizi bu adımı tekrarlayarak çalıştırın. “Düşük Su” göstergesi yandığında işlemi bitirebilirsiniz.

8. Su tankına arıtılmış su doldurarak normal kullanıma dönebilirsiniz.

Her 4 biberon mama hazırladıktan sonra huniyi temizlemek ÇOK ÖNEMLİDİR. 
Bu işlem Formula Pro® Advanced'inizin her zaman doğru oranda mama hazırlamasını sağlar.

Yeniden monte etmeden önce Huni ve Huni kapağının TAMAMEN KURU olduğundan emin olun.

LÜTFEN DİKKAT: Günlük temizlik için toz kabını veya toz kabı içerisindeki parçaları çıkarmanıza gerek yoktur.
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Yukarıdaki sorun giderme tablosunu kullanarak sorunları çözemezseniz, lütfen babybrezza.com/pages/international adresini ziyaret
ederek yerel müşteri hizmetleri temsilcisini bulunuz.

Olası Çözüm

Hazırlanan mamanın sıcaklığı
çok soğuk.

Su henüz doğru sıcaklığa kadar ısıtılmamıştır. Suyun ısınmasını bekleyin. Seçilen sıcaklık sembolünün
yanıp sönmek yerine sabit kaldığından emin olun.

Toz kabının kapağı tamamen kapalı değil. Toz kabının kapağını tamamen kapatmak için saat
yönünde çevirin. Ayrıntılar için sayfa 7, adım 3'e bakın. 

Toz Kabı Kapağının çıkıntısı geriye
doğru olmalıdır.

Toz Kabı Kapağının kenarındaki çıkıntı makinenin arka
yüzüne baktığından emin olun çünkü makinenin arka
kısmında emniyet şalteri mevcuttur. Ayrıntılar için
sayfa 7, adım 3'e bakın.

Su Deposundaki Su çok soğuk.
(LCD panelindeki Sıcaklık Sembolü yanıp söner)

Suyun ısınmasını bekleyin.

Toz kabı çıkarılmış veya tam oturmamış. Toz kabının ana gövdeye düzgün bir şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.

Sorun giderme
Sorun Olası Neden

Makine Çalışmıyor. Fişin elektrik prizine sıkıca takıldığından emin olun.Fiş prize takılı değil.

Huniyi yerleştirin veya huninin ön kısmı makine ile aynı
hizada olana kadar itin.

Huni çıkmış veya tam yerleştirilmemiş.

Su tankına daha fazla su ekleyin.Su seviyesi “MIN” çizgisinin altında.

Su Deposundaki Su çok sıcak.
(LCD panelindeki Sıcaklık Sembolü yanıp söner)

Suyun soğumasını bekleyin.

Huni kapağı huniye düz değil ve / veya
tamamen kapatılmamış.

Huni Kapağının önündeki sekmeyi Huni'deki çentikle
hizalayın ve Huni Kapağını tamamen aşağıya bastırak
huniye tam geçmesini sağlayın.

Huni, Hunisi Bölmesine uygun
şekilde takılmamıştır.

Huni Temizle sembolü yanıyor, başlat
düğmesine basıldığında Formula Pro
bip sesi çıkarıyor.

Toz Haznesinin altındaki  delik ve huni
temizlenmelidir.

Toz Haznesinin altındaki  deliği ve huniyi temizlemek ve
kurulamak için Sayfa 7'deki adımları izleyin.

Yeterli mama tozu verilmedi. Toz Haznesini daha fazla mama tozuyla doldurun.Toz kabındaki mama seviyesi çok düşük.

Sıyırıcı kilit çubuğunun doğru takıldığından emin olun.Sıyırıcı kilit çubuğu doğru takılmamış.

Yanlış toz ayarı seçildi. Mama Tozu marka ve türü ayarlarınızdan emin olmak
için babybrezza.com/fpa adresine gidin. Sonra kontrol
panelindeki “toz ayarı” düğmesini kullanarak doğru
ayarı seçin.

Yanlış toz türü ayarı seçildi. Mama tozu türü için doğru ayar numarasını seçtiğinizden
emin olun. Ayrıntılar için: babybrezza.com/settings
sayfasını ziyaret edin.

Mamaya gereğinden fazla
toz gelmiştir.

Kilitleme çubuğu doğru takılmamış. Kilitleme çubuğunu kontrol edin ve ön kenarının toz
kabının altındaki tırnağına kilitlendiğinden emin olun.
Ayrıntılar için sayfa 4, adım 6'ya bakın.

Su gelmemesi. Su tankı tam oturmamış. Su tankını yerine tam monte edin.

Huni kapağında veya toz kabının
altındaki delikte mama tozu birikmesi.

Her 4 biberonda bir huni, huni kapağı ve toz kabının
altındaki deliği temizleyin.

Mama Tozu kabının alt yüzeyi temizlenmeden
devamlı kullanıldı. Ayrıntılar için sayfa 7,
adım 3'e bakın.

Makine iyi temizlenmemiş. Tüm parçaları sökün, elde yıkayıp temizleyin,
tamamen kurulayın ve tekrar monte edin.

Uzun Süreli Saklama Talimatları

Hata Kodları

Formula Pro® Advanced'inizi daha sonra kullanmak üzere saklayacaksanız veya bir süre kullanmayacaksanız,
lütfen aşağıdaki talimatları uygulayın:

1.  Toz kabı parçalarını, huniyi, huni kapağını, damlalığı ve su tankını makinenizden sökün.

2.  Ana gövdeyi temiz nemli bir bezle silin ve tüm mama tozu kalıntılarını çıkardığınızdan emin olun.
     Ana gövdeyi iyice kurutun. 

3.  Toz haznesini boşaltın, tüm toz haznesi parçalarını yıkayın ve iyice kurulayın, daha sonra tekrar birleştirin
     ve makinenize yeniden takın.

4.  Sayfa 12 deki Aylık Kireç Çözme Talimatlarından yalnızca 1-7. Arasındaki adımlar uygulayın.
     7. adımdan sonra su tankını çıkarmayın veya doldurmayın.

5.  Şimdi huninin altına 300 ml su almak için bir bardak yerleştirin ve ardından “sadece su” düğmesini 5 saniye
     boyunca basılı tutun. Makine tamamen boşalana kadar su sürekli olarak akacak ve ardından otomatik
     olarak duracaktır.

6.  Makinenizin �şini çekin, huniyi, huni kapağını ve su tankını çıkarın, hepsini birden kurulayın ve makineye tekrar takın.

7.  Makineniz artık depolamaya hazırdır. Makineyi kutusuna veya tozdan uzak tutmak için bir torbaya koyun.  
   

Çalışma sırasında elektrikli parça hatası veya kesintisi olması durumunda, LCD ekranda aşağıdaki kodlar
görüntülenecektir. “Durdur” düğmesine basılı tutmak kodu temizleyecek ve işlem normale dönecektir.
Kod geri döner veya silinemezse, lütfen Baby Brezza Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

Makinenizi depolamadan önce makineyi ve tüm mama tozu kalıntılarını temizlemek son derece önemlidir. 

Toz kabı parçalarını döndüren motorun çalışma hatasını gösterir.
Baby Brezza Müşteri Hizmetlerine başvurun.

Ölçüm diskinin dönüşünü algılayan motor sensörünün çalışma hatasını gösterir.
Baby Brezza Müşteri Hizmetlerine başvurun.

Su debisi çıkışını ölçen su debimetresinin çalışma hatasını gösterir.
Baby Brezza Müşteri Hizmetlerine başvurun.

Su sıcaklığını ölçen sıcaklık sensörünün çalışma hatasını gösterir.
Baby Brezza Müşteri Hizmetlerine başvurun.

Kalan suyu ölçen su seviyesi şalterinin çalışma hatasını gösterir.
Baby Brezza Müşteri Hizmetlerine başvurun.

Su tankına sıcak suyun koyulduğunu ve makineye girdiğini gösterir. Su haznesini boşaltın, oda
sıcaklığında suyla doldurun ve yerine geri takın. Kodu silmek için “Güç” düğmesini basılı tutun
ve ardından makineden sıcak suyu temizlemek için “sadece su” düğmesine basılı tutun.

Toz kabı kapağının çalışma sırasında açıldığını gösterir. Toz kabı kapağının tamamen kapalı olduğundan
emin olun ve kodu silmek için “Güç” düğmesine basılı tutun. Makine normale dönecektir.

Huninin çalışma sırasında çıktığını gösterir. Huni ve huni kapağının doğru takıldığından emin olun,
kodu silmek için “Güç” düğmesine basılı tutun. Makine normale dönecektir.
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