
Utasítások
Formula Pro®

az összeszereléshez,
használathoz és tisztításhoz

        HA NEM MEGFELELŐEN
RAKJA ÖSSZE A FORMULA
PRO® TÁPSZERKÉSZÍTŐT,
A TÁPSZERADAGOLÁS
NEM LESZ HELYES.

OLVASSA EL A HASZNÁLATI
UTASÍTÁST, és GONDOSAN
kövesse a tisztításhoz,
összeszereléshez és
használathoz lépésről
lépésre megadott
utasításokat!

A termékre a következőkből egy vagy több is vonatkozhat:
A 8,584,901-es számú U.S. szabvány, valamint az Egyesült Államokban és más országokban szabvány(ok)ra beadott  kérelmek

A szilikon kaparóra vonatkozó utasítások

Amikor a kaparó megfelelően a helyén van, a felső rész egyvonalban
áll a rögzítő fedővel. A fenti rajz segítségével ellenőrizze

a megfelelő berakást!

Amikor a kaparót berakta a rögzítő fedőbe, ellenőrizze az irányát!
A rögzítő fedő aljáról nézve a szilikon kaparónak úgy

kell a helyén lennie, hogy nem lóg ki, mint ahogy a felső ábra mutatja.

A szilikon kaparót az első használat előtt meg kell mosni. Mosás közben benne hagyhatja a rögzítő
fedőben, és ha ki kell vennie, vagy ki kell cserélnie, kövesse az alábbi utasításokat!

Nem megfelelő

Nem megfelelő

Megfelelő

Megfelelő
Nem

megfelelő

Alsó nézet Alsó nézet

Kivétel: A kivételhez óvatosan húzza
le a kaparót, és csúsztassa ki a

rögzítő fedő nyílásából!

Berakás: Illessze a kaparót a rögzítő
fedő nyílásához, és óvatosan tolja be!

Miközben alulról húzza, nyomja
meg a felső oldalt, hogy az első
rögzítő tüske a helyére kerüljön.

Továbbra is nyomja lefelé a kaparó
felső részét, és óvatosan húzza fel,

hogy minden rögzítő tüske
a helyére kerüljön!

Ügyfélszolgálat és garancia
Ha problémája van a Baby Brezza Formula Pro használatával, a termék

visszaküldése előtt hívja az ügyfélszolgálatot a babybrezza@gamin-tout-terrain.com,
hogy az adott helyzetnek legjobban megfelelő segítséget tudjuk nyújtani!

Korlátozott, 2 éves garancia
A korlátozott garancia csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyeket az árusításra jogosított kereskedőktől vásároltak,
és amelyeket az Európai Unióban használnak. Ha a terméket engedéllyel nem rendelkező kereskedőtől vásárolja, vagy az

Európai Unión kívül használja, az automatikusan érvényteleníti a garanciát.
Ez a garancia csak a vásárlók számára van. Valaki akkor minősül vásárlónak, ha egy olyan Baby Brezza Formula tulajdonosa, amelyet 

személyes vagy otthoni használatra vásároltak. Hacsak az adott ország érvényes törvényei mást nem határoznak meg, ez a garancia nem 
vonatkozik kiskereskedőkre vagy olyanokra, akik nagy tételben, kereskedelmi célból vásárolnak. Garanciát vállalunk rá, hogy a Baby Brezza 
Formula Pro a vásárlás időpontja után két évig a gyártási és anyaghibáktól mentes lesz. A garancia érvényesítéséhez a vásárlónak be kell 

mutatnia a vásárlást igazoló papírokat. Abban az esetben, ha nem tudja igazolni a vásárlás dátumát, a garancia időtartama a gyártás 
időpontjától kezdődik. Amennyiben a Baby Brezza Formula Pro a garancia ideje alatt esetleg meghibásodik, akkor megjavítjuk, vagy 

szükség esetén kicseréljük.
A garanciális szolgáltatáshoz hívja az ügyfélszolgálatunkat a babybrezza@gamin-tout-terrain.com



MŰSZAKI ADATOK
Tápfeszültség: 220V-240V 50/60Hz   Áramerősség: 2.5A    Motorteljesítmény: 20W

Modell: FRP0045         Fűtőteljesítmény: 500W
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A Formula Pro® kezelőszervei & jelzőlámpái
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A vízmennyiséget (ml) jelző LED-ek

A vízmennyiséget (ml) választó gomb „Start” (Be) gomb

„Stop” (Ki) gomb

A portartályrészei

Szilikon kaparó
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Az első használat előtt mossa le!

Az első használat előtt
mindent mosson le!

Az első használat
előtt mossa le!

Az első használat
előtt mossa le!

Az első használat
előtt mossa le!

Az első használat
előtt mossa le!
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A Formula Pro
komponensei

®

       Figyelmeztetésa:
6 hónaposnál kisebb babák esetében mindig palackozott, a tápszer készítéséhez 
megfelelő vizet használjon! A csapvíz és/vagy nem sterilizált cumisüveg károsíthatja a 
baba egészségét. Egyszerre csak egy cumisüveget használjon, és �gyelmesen kövesse 
az utasításban leírtakat! A maradék tápszert ne őrizze meg! Az etetés során mindig 
fogja a gyermeket! A felügyelet nélkül hagyott baba megfulladhat. 

Fontos biztonsági előírások
• A készüléket tilos folyadékba meríteni.
• Csak otthoni használatra.
• Ha az elektromos vezeték sérült, azt a gyártónak, a szerviznek, vagy egy megfelelő képesítéssel
  rendelkező személynek kell kicserélnie.
• Az eszközt 8 évesnél idősebb gyerekek használhatják, ha valaki ellenőrzi őket, vagy kellő
  alapossággal elmagyarázták nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában vannak az
  esetleges veszélyekkel. Az eszköz tisztítását és karbantartását csak 8 évesnél idősebb gyerekek
  végezhetik, és ők is csak felnőtt felügyelete mellett. A készüléket olyan helyre tegye, ahol azt és a
  vezetékét 8 évesnél kisebb gyerekek nem érhetik el.
• Az elektromos eszközöket testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékos személyek, valamint a
  megfelelő tudással és tapasztalattal nem rendelkezők csak akkor használhatják, ha valaki ellenőrzi
  őket, vagy kellő alapossággal elmagyarázták nekik a készülék biztonságos használatát, és tisztában
  vannak az esetleges veszélyekkel.
• A gyerekekre ügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

Ez az ábra azt jelzi, hogy a terméket az EU országaiban nem szabad más
háztartási hulladékok közé dobni. A környezet és az emberi egészség
védelme érdekében gondoskodjon a használhatatlanná vált eszköz
újrahasznosíthatóságáról! A feleslegessé vált, vagy használhatatlan
készüléket vigye az erre a célra kijelölt gyűjtőhelyre, vagy vissza abba az
üzletbe, ahol vásárolta! A kereskedők visszaveszik, és gondoskodnak az
újrahasznosításról. 

A csapvizet a használat előtt fel kell forralni a sterilizáláshoz.



Példa:
Az összerakott
mérőkorongok
az 5-ös állásban.

Példa:
Az összerakott
mérőkorongok
az 5-ös állásban.

A portartály összerakása – az első használat előtt Az első használat előtt por nélkül végezze el a belső részek tisztítását!
Mossa el a következőket: Tölcsér, a tölcsér teteje, a víztartály belseje és minden, amiben por van (lsd.: 2. oldal) 
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Az összeszerelés előtt győződjön meg róla,

hogy az elmosás után a portartály minden része TELJESEN MEGSZÁRADT!

A megfelelően berakott rögzítő
fedőnek így kell kinéznie.

A víz felfogására használjon egy
300ml-es vagy nagyobb üveget!

A fedőt az óramutató járásával
megegyező irányba fordítva rögzítse!

A Formula Pro® készen áll a rendeltetésszerű használatra.

Töltsön be desztillált vizet,
hogy a MAX jelzésig érjen!

A Formula Pro tápszerkészítőhöz

mellékelt lista alapján válassza

ki a mérőkorong beállítását 1-10!

Az ábrán látható módon tegye rá
a portartály fedelét a portartályra!

Ügyeljen rá, hogy a fül
hátul legyen!

Nyomja össze a mérőkorong felső és alsó felét, úgy, hogy a por kiválasztott száma látszódjék
a felső mérőkorong ablakában! Az összeállítás ezzel kész.

Mindig tiszta és sterilizált üveget, cumit és egyéb kelléket használjon az etetéshez! 

Mosson kezet, mielőtt a sterilizált üvegekhez nyúlna!

Minden cumisüveget megfelelően töltsön meg, és a bekevert tápszert

ne tegye el későbbi használatra!

Még ne tegye be a port!
ELŐBB a következő oldalon
leírt pontokat követve
végezze el a Formula Pro®
tisztítását!

Csatlakoztassa a készüléket a
konnektorba, és a főkapcsolót

állítsa az „on” (be) állásba!

A 300ml-es méret
kiválasztásához nyomja meg

4-szer az „ounce” (uncia) gombot

Az öblítés elindításához
nyomja meg a „start” gombot!

A Formula Pro® 300ml
víz betöltése után leáll. Az

üvegben összegyűlt vizet öntse ki!1. Tegye a rögzítő fedő elülső
szélét a portartályban
lévő fül alá!

2. Nyomja le a hátsó széle
a blokkolást.

1
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Állítsa be a mérőkorongot a használt tápszer típusához!

A portartály behelyezése után végezzen el egy tisztító ciklust a belső részek átöblítésére!

Állítsa össze a portartályt és annak részeit!

Tegye a portartályt az alsó részre, úgy, hogy

a „MIN” és „MAX” jelölések elöl legyenek!

Tegye az összeállított
mérőkorongot a portartályba!

1

2

Tegye a keverőkereket a portartályba,
állítsa be a tengelyhez, és nyomja

le, hogy érintkezzen a rögzítő fedővel!

5a 6

A számok az alsó
mérőkorongon vannak

A számok az alsó
mérőkorongon vannak Ne tegyen

be port!

Ne tegyen
be port!

Az 5. és 6. oldalon leírt pontok szerint töltse meg az üvegeket a Formula Pro®-val!



Úgy állítsa be a csepptálcát, hogy az üveg a tölcsér kimeneti nyílásához a lehető
legközelebb legyen! Ez biztosítja, hogy semmi ne menjen az üveg mellé.

A kivételhez emelje fel, és húzza
ki! A berakáshoz nyomja be, majd le!

Magas cumisüvegAlacsony cumisüveg

A cumisüveg megtöltésének a menete – folytatás

hogy a baba felügyelet nélkül táplálkozzon! Amikor a baba befejezte a táplálkozást, öntse ki a maradék tápszert!

Soha ne vegye ki a víztartályt, a tölcsért vagy a portartályt, amikor a készülék működik.
A baba etetésekor mindig fogja a cumisüveget! Soha ne rögzítse felfordított helyzetben az üveget, és ne hagyja, 

A cumisüveg megtöltésének a menete a következő oldalon folytatódik

Egyenletesen töltse meg a portartályt porral, de ne tömje meg nagyon! A por szintje
ne érjen a MAX jelzés vonala fölé! Sose nyomkodja a port a tartályban, és ne töltse túl a

tartályt! A portartály lezárása előtt a port a fedő 3 karjának egyikével egyenletesen eligazíthatja.

5 6

Ellenőrizze, hogy vannak-e
csomók, és ha szükséges, keverje

meg a tápszert az üvegben! 
Ellenőrizze a tápszer hőmérsékletét,

1 2Töltsön vizet a MAX jelzés vonaláig!
Töltse meg a portartályt
porral, és zárja le a fedőt!

3

A víztartály fűtőszála felmelegíti a vizet, és melegen tartja,
amíg a készülék bekapcsolt állapotban van. Ha hideg vagy
szobahőmérsékletű vízzel tölti újra a víztartályt, és a készüléket
azonnal használnia kell, úgy is használhatja, hogy a víz
melegszik (villogó sárga fény). 

Ha a készüléket hideg, vagy szobahőmérsékletű vízzel
használja, mielőtt a víz meleg és használatra kész lenne, mindig
győződjön meg, hogy a tápszer megfelelően elkeveredett, és
nincsenek benne csomók!

Vízhőmérséklet

Villogó sárga =
a víz melegszik

Egyenletes zöld =
a víz meleg és
használatra kész

Hőmérsékletjelző fények

Villogó sárga és zöld =
a tartályba töltött víz túl
meleg vagy túl hideg.

A cumisüveg mérete szerint állítsa
be a csepptálca magasságát!

A készülék betölti a
tápszert a cumisüvegbe,
és automatikusan leáll.

A „ml” gomb megnyomásával válassza ki a cumisüveg
méretét! A gomb minden megnyomása 60 ml-rel

növeli a beállított értéket.

A kívánt méret beállítása után, a tápszer
betöltéséhez nyomja meg a „start” gombot!4 5

6 7 8

Ellenőrizze a bekevert tápszer szintjét! 

A cumisüvegek megtöltése

mivel az üvegek típusa / jelzése
eltérő lehet.

A szint kicsit magasabbnak tűnhet,     Sose töltsön forró vizet a tartályba! Amennyiben
felforralja a vizet a készülékbe való betöltés előtt, hagyja,
hogy szobahőmérsékletűre hűljön, és csak utána töltse
a tartályba!

Az ezeken az oldalakon leírt pontok szerint töltse meg az üvegeket a Formula Pro®-val!

és etesse meg a babát!



használati tippekNapi tisztítás

Havi tisztítás

A tölcsért, a tölcsér fedelét és a portartály alját naponta TISZTÍTANI KELL
(ha naponta használja a készüléket). A Formula Pro® részeinek napi tisztítását a következő pontok szerint végezze!

Vegye ki a tölcsért és a tölcsér fedelét!
Ehhez húzza ki, és lefelé őket!

A portartály alját tiszta és száraz
ronggyal törölje meg!

A portartály részeit, a víztartályt és az alsó részt havonta egyszer meg kell tisztítani.

4. Amikor a tölcsért kivette, a portartály pedig benne van a gépben,
törölje ki a tápszerport a portartály és a tölcsér rekeszének aljából! Ehhez
körkörösen mozgasson benne egy SZÁRAZ papírtörülközőt vagy egy
SZÁRAZ, puha rongyot!

Mielőtt a tölcsért és a tölcsér fedelét betenné a gépbe, mindig
győződjön meg róla, hogy azok teljesen SZÁRAZAK!

Emelje fel, és vegye le a tölcsér
fedelét a tölcsérről!

Alaposan mossa és öblítse el a tölcsért
és a tölcsér fedelét!

Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból! A tisztításhoz ne használjon csiszoló hatású dörzsszivacsot!

A tölcsér és a tölcsér fedele betehető a
mosogatógép felső polcára, és a

gőzsterilizálást is bírja.

A tölcsér rekeszének vagy a portartály aljának a tisztításához soha
ne használjon nedves vagy nyirkos rongyot!

A Formula Pro a vízmelegítés ciklusa során bármikor használható, de nem minden por keveredik jól hideg, vagy
szobahőmérsékletű vízzel. Mindig ellenőrizze, hogy az üvegben nincsenek csomók, és a lezárt üveget óvatosan
rázza meg, hogy a tápszer teljesen elkeveredjen a vízzel!

MINDIG VEGYE FIGYELEMBE A TÁPSZEREK CÍMKÉJÉN LÉVŐ UTASÍTÁSOKAT ÉS SZAVATOSSÁGI INFORMÁCIÓKAT!7 8
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Rendszeresen töltse újra a víztartályt szobahőmérsékletű vízzel, és

hagyja bekapcsolt állapotban a készüléket! Így a víz mindig meleg,

és használatra kész lesz.

Az újratöltéshez ne vegye ki a víztartályt a készülék aljából!

Egyszerűen emelje fel a víztartály fedelét elöl, és töltse be a vizet!

Ügyeljen rá, hogy a víz szintje a „MIN” jelzés fölött legyen!

A felső mérőtárcsát könnyen leveheti az alsóról, ha megnyomja a

kiemelkedő, középső részt, és közben a jobb oldali fényképen látható

módon tartja a külső szélét.

Ha a portartály megtöltésekor a por
kúpos formában összeáll, a portartály
fedelének alján lévő 3 kar valamelyikével
eligazíthatja. Mindig tartsa a por szintje
alatt a MAX vonal, és soha nem
csomagolja por a tartályban.

A készülék alsó részét nedves, puha
ronggyal vagy szivaccsal meg kell
tisztítani, és azonnal törölje szárazra!
Az alsó részt vagy az elektromos
csatlakozót sose merítse vízbe, vagy
más folyadékba! Tisztítás után
szárítsa meg!

A víztartályt havonta
egyszer meg kell
tisztítani enyhe
kémhatású
tisztítószerrel és
puha ronggyal vagy
szivaccsal. Először
alaposan öblítse ki a
víztartály belsejét, és
csak utána töltsön
bele tiszta, szűrt
vizet! A víztartály
belsejét törölje ki
nedves, tiszta ronggyal!
Soha ne merítse vízbe a víztartályt, és ne
engedje, hogy az aljában lévő elektromos
részek nedvesek legyenek!  Ha a víztartály
alsó részében lévő elektromos részek mégis
nedvesek lennének, előbb hagyja, hogy
teljesen megszáradjanak, és csak utána tegye
őket vissza az alsó részre!  Soha ne tegye a
víztartályt mosogatógépbe!

A portartályt és a portartály részeit
havonta egyszer meg kell tisztítani.
Ehhez öntse ki belőle a benne maradt
port (később még használható), majd
tisztítsa meg enyhe kémhatású
tisztítószerrel és puha ronggyal vagy
szivaccsal! Soha ne tegye a portartályt
mosogatógépbe!

Mindig ügyeljen rá, hogy a por szintje a keverőtárcsa teteje fölött

legyen! Amikor a keverőtárcsa négy vízszintes karja közül valamelyik

láthatóvá válik, akkor újra kell tölteni a portartályt. 

Ne használja a készüléket, ha a por szintje a portartályon lévő
MIN jelzés alatt van!

Amikor a keverőtárcsa karjai
láthatóvá válnak, töltse fel a tartályt!

Ellenőrizze, hogy
a por nem a MAX
vonal bezárása
előtt fedél.



Hibakeresés
A probléma a lehetséges ok megoldás

A készülék nem
kapcsolódik be.

A kitöltött tápszer
túl hideg.

A víz nem melegedett fel a megfelelő
hőmérsékletre.

A portartályban a por szintje
túl alacsony.

A por beragadt a mérőkorongba.

A mérőkorongon nem a megfelelő
számot állította be a por típusához.

Várjon, hogy a víztartályban lévő
fűtőszál felmelegítse a vizet! Amikor
a víz hőmérséklete megfelelő, a
kezelőpanel „temp” (hőmérséklet)
részében a zöld LED kigyullad.

Ellenőrizze, hogy a szilikon kaparó
a helyén van!

Állítsa a mérőkorongot a
megfelelő számra!

A rögzítő fedő nem rögzült a fül
alatt a portartályban.

Ellenőrizze a rögzítő fedőt, és
ügyeljen rá, hogy a széle rögzült a
fül alatt a portartályban! Részletek:
3. oldal, 5-ös pont.

Töltsön port a tartályba!

Nem dugta be a konnektorba.

A készülék nincs bekapcsolva.

A tölcsér nincs bent, vagy nem jól
van bent.

A víztartály nincs bent, vagy nem
jól van bent.

A vízszint a „MIN” jelzés alatt van.

A portartály nincs bent, vagy nem
jól van bent.

A portartály fedele nincs teljesen
lezárva.

A portartály fedele fordítva van.

Fordítsa el a portartály fedelét az
óramutató járásával megegyező
irányban!

A portartály fedelének külső részén
lévő fül a készülék háta felé nézzen,
és a biztonsági kapcsolónak is
rögzítenie kell. Részletek a 4.
oldalon: 1-es és 2-es pontok.

A víztartályban lévő víz túl hideg.
(A zöld és sárga hőmérsékletjelző
LED-ek villognak).

A víztartályban lévő víz túl meleg. (A
zöld és sárga hőmérsékletjelző
LED-ek villognak).

Várjon, hogy a víz felmelegedjen,

vagy melegebb vizet töltsön a

víztartályba, hogy gyorsabban melegedjék.

Várjon, hogy a víz lehűljön, vagy
töltsön hideg vizet a víztartályba,
hogy gyorsabban lehűljön.

Tegye be a tölcsért, vagy nyomja
meg, hogy teljesen a helyére kerüljön!

Tegye a víztartályt az alsó részbe,
vagy teljesen nyomja le!

A víztartály nincs megfelelően
a helyén.

A víztartályt teljesen nyomja le
az alsó részen!

A víztartály nincs megfelelően
a helyén.

A készülék alsó részén teljesen
nyomja le a víztartályt!

Töltsön vizet a víztartályba!

Tegye a portartályt az alsó részbe,
vagy teljesen nyomja le!

Gondoskodjon róla, hogy a
csatlakozódugó biztonságosan
bent legyen az aljzatban!

A hátoldalon lévő főkapcsolót az
„off” (ki) állásból fordítsa az „on”
(be) állásba!

Hibakeresés
A probléma a lehetséges ok megoldás

A kitöltött tápszer
mennyisége kevés.

A kitöltött tápszer
mennyisége túl sok.

Nincs víz a tápszer
kitöltéséhez

Tisztítsa meg a melegítő lapot, és
tisztított/desztillált vizet használjon!

Kapcsolja ki a készüléket, töltse ki
a port a portartályból, ellenőrizze,
vegyen ki belőle mindent, ami
elzáródást okozhat, kapcsolja be a
készüléket, és folytassa a munkát!

A víztartály melegítő
lapja vízköves.

Nincs víz vagy tápszer. A
sárga és zöld
hőmérsékletjelző
LED-ek villognak, amikor
a „start” gombot lenyomja.

Rendszeresen ásványi anyagokban
gazdag vizet használ.

A portartály részei beragadtak.

Por gyűlt össze a tölcsér
fedelén és a portartály
alsó részén.

A víztartály tele van,
de a vörös „nincs víz”
lámpa világít.

Gyakran tisztítsa a tölcsér fedelét
és a portartály alját, minden 5-6
üveg után, vagy legalább naponta
egyszer!

Gyakran használja a készüléket, és
nem tisztítja meg a portartály alsó
részét. Olvassa el a 7. oldal, 4-es
pontját!
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A tölcsér fedele nincs megfelelően
a tölcséren, vagy nem nyomta
be teljesen.

Állítsa a tölcsér fedelén lévő fület
a tölcséren lévő bevágáshoz, és
teljesen nyomja le a tölcsér fedelét!

A tölcsér nem megy
be teljesen a rekeszébe.

A mérőkorongon nem a megfelelő
számot állította be a por típusához.

Állítsa a mérőkorongot
a megfelelő számra!

Amennyiben a fenti tanácsok nem segítenek orvosolni a problémát,
hívja fel az ügyfélszolgálatot a következő : babybrezza@gamin-tout-terrain.com


