
babybrezza

® 

Service clienti 
Daca aveti probleme cu espressorul dvs Baby Brezza Formula Pro, contactati magazinul care v-a 

vandut produsul sau serviciul clienti  ca sa va putem oferi servize particularizat pentru fiecare situatie 
aparuta. 

Garantie limitata timp de 2 ani 
Garantia este valabila door pentru produsele cumparate de la distribuitori �i magazine autorizate de 

pe teritoriul UE. Achizitionarea produsului de la distribuitori neautorizati sau din afara UE, duce implicit 
la pierderea garantiei. 

Garantia este valabila door pentru clienti. E�ti client daca detii un Formula Pro care a fast cumparat 
dintr-un magazin, achizitie realizata Tn scop personal, pentru familie sau uz casnic. Cu exceptia 

cazurilor stabilite de legislatia romana, aceasta garantie nu este disponibila pentru comerciantii cu 
amanuntul sau altar cumparatori comerciali sau 

proprietari. Garantam ca Baby Brezza Formula Pro nu va avea defecte de material sau de manopera Tn 
conditii de utilizare normala la domiciliu timp de doi ani de la data cumpararii initiale. Pentru a benefi
cia de garantie, clientul trebuie sa prezinte dovada originala de cumparare. Tn cazul Tn care nu aveti 

dovada datei de achizitionare, data de fabricatie a produsului va deveni data de Tncepere a garantiei. 
Daca dispozitivul pe care Tl aveti se dovede�te a fi defectTn perioada de garantie, Tl vom repara sau, 

daca vom considera necesar, Tl vom Tnlocui. Pentru lamuriri suplimentare Tn privinta garantiei, va rugam 
sa contactati serviciul clienti la babybrezza@gamin-tout-terrain.com, sau sa ne scrieti la adresa Gamin 

Tout Terrain, 52 rue Edouard Pailleron, F- 75019 Paris. 
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DETALII DESPRE INSTALARE 

Va rugam urmariti videourile cu instructiunile de instalare de pe 
babybrezza.com/video

Numerele de pe Rotita 

lnferioara de Masurare 

Selectati setarea rotitei intre 1 �i 1 O, consultand 
tabelul furnizat de babybrezza.com/settingseu sau 

de facebook.com/babybrezzaromania 

Exemplu: Asamblarea rotitelor de masurare la setarea #5. 
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Uniti rotilele inferioara �i superioara de masurare, 
astfel incat setarea pudrei dvs sa fie vizibila prin 

orificii, a�a cum este exemplificat in imaginea 2a. 

Fixati Rezervorul de Pudra pe Baza cu liniile Min 
�i Max in fata. 

DETALII DESPRE INSTALARE 

Va rugam urmariti videourile cu instructiunile de instalare de pe 
babybrezza.com/video 

Fixati rotitele de masurare asamblate in rezervorul 
de pudra, exact ca in imaginea alaturata. 

Amplasati roata de amestecare in compartimentul 
de lapte praf, aliniati-o cu axul �i apasati-o ca sa 

atinga capacul de blocare. 
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IMPORTANT 

1. Plasati partea frontala a capacului de blocare SUB
AGATATOAREA din compartimentul de lapte praf.

2. Apasati pe partea din spate pentru a o fixa in pozitie.

Puneti capacul compartimentului de 
pudra pe compartiment cu agatatoarea capacului in 
partea spate/ stanga �i rasuciti in sens orar pentru a 
o bloca la locul ei. Rezervorul de pudra este acum

setat corect. 





CURATAREA ZILNICA 
� 

Pentru spalare, folositi intotdeauna bureti non-abrazivi �i spalati cu apa calda �i cu sapun. Niciodata nu folositi apa 
fierbinte sau fiarta �i nici nu puneti piesele in ma�ina de spalat vase sau in sterilizator. Uscati cu atentie componentele 
spalate; asigurati-va intotdeauna ca acestea sunt complet uscate inainte de reasamblare. Trebuie curatat in fiecare zi sau 
dupa patru utilizari, atunci cand ledul indicator al palniei lumineaza. 

Scoateti palnia �i capacul ei prin tragerea lor in afara 
�i impingerea in jos. 

�tergeti orificiul de eliberare a pudrei cu un �ervetel 
uscat sau cu o carpa moale �i uscata. 

Spalati palnia �i capacul ei �i uscati-le cu atentie 
inainte de a le reasambla. 

�tergeti pudra risipita pe baza aparatului. 

.&. Tntotdeauna asigurati-va ca palnia �i capacul ei sunt complet USCATE inainte de a le refolosi. 

.&. Nu folositi niciodata o carpa umeda ca sa �tergeti orificiul de eliberare a pudrei 
sau partea inferioara a Rezervorului de Pudra. 
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CURATARE LUNARA 
� 

Va rugam urmariti videourile cu instruqiunile de instalare �i curatare de 
pe babybrezza.com/video. 

Spalati de mana rezervorul de pudra �i 
componentele lui �i uscati-le cu atentie. 

SFATURI PRACTICE 

Reumpleti cand rotita de amestecare 
devine vizibila. Nu folositi niciodata 

aparatul cand pudra este sub nivelul MIN. 

Spalati interiorul rezervorului de apa �i 
�tergeti-1 pe exterior cu carpe curate �i moi. 
Niciodata nu scufundati in apa baza rezer
vorului de apa �i nici nu o udati. Contine 
rezistente care trebuie sa ramana uscate. 
Daca aceste componente electron ice sunt 

udate, uscati-le cu mare atentie �i nu le 
folositi eel putin 24 de ore. 

Tnainte de a inchide capacul, asigurati-va ca 
nivelul pudrei nu este peste linia MAX. 

Folositi picioru�ele capacului rezervorului 
de pudra pentru a nivela u�or pudra. 
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�tergeti baza cu o carpa moale sau cu 
un burete �i uscati-o cu un servetel. 

�tergeti orice urma de pudra irosita pe 
a pa rat, inclusiv de pe partea acoperita 

de rezervorul de apa. E foarte important 
ca intregul aparat sa fie cu rat. 





DEPANARE 

Conditii Cauze posibile Remedieri posibile 

Prea multa pudra rezultata Rotita Capac de Blocare cu razuitor din Verificati Rotita Capac de Blocare cu razuitor din 

silicon nu este fixata sub fanta din silicon �i asigurati-va ca partea din fata este blocata 

rezervorul de pudra. sub fanta din rezervorul de pudra. Consultati pagina 6, 

pasul 5 pentru detalii. 

Rotita de masurare nu este setata la Asigurati-va ca rotita de masurare este setata corect. 
numarul corect al pudrei dv. Consultati pagina 5, pa�ii 1-2a. 

Nu este furnizata suficienta pudra. Nivelul de pudra din rezervor este prea mic. Reumpleti rezervorul de pudra. 

Aparatul nu a fast curatat periodic. Dezasamblati, spalati de mana �i uscati complet toate 

componentele, apoi reinstalati-le. 

Razuitorul cu silicon nu este corect instalat. Asigurati-va ca razuitorul cu silicon este corect instalat. 

Rotita de masurare nu este setata la Asigurati-va ca rotita de masurare este setata corect. 

numarul corect al pudrei dv. Consultati pagina 5, pa�ii 1-2a. 

Aparatul nu furnizeaza apa. Rezervorul de apa nu este complet fixat. Apasati rezervorul de apa pana la capat pe Baza. 

Aparatul nu furnizeaza apa sau 
Piesele din rezervorul de pudra 

Tnchideti aparatul, scoateti pudra din rezervorul de 

formula. Ledurile galben �i verde pudra, verificati sa nu existe blocaje ale rotitelor, 

lumineaza intermitent cand butonul 
sunt blocate. eliminati-le daca exista �i reporniti aparatul la 

Start este apasat. parametrii normali. 

Verificati rezistentele rezervorului Folositi apa prea bogata in minerale. 
Curatati piesele de incalzire din interiorul rezervorului 

de apa. 
�i folositi, daca este posibil, o apa 

cu mai putine minerale. 

Depuneri pe capacul palniei �i in Uz frecvent fara curatare. Consultati Curatati capacul palniei �i orificiul rezervorului de 

jurul orificiului pagina 9, pasul 3 pentru detalii. pudra mai des. La fiecare 4 biberoane furnizate. 

rezervorului de pudra. 

Rezervorul de apa e plin, ledul ro�u Rezervorul de apa nu este complet fixat. Apasati rezervorul de apa pana la capat pe Baza. 

"fara apa" este aprins. 0 

Daca nu reu�iti sa rezolvati problemele aparute, consultand acest ghid de depanare, va rugam contactati serviciul clienti.
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NOTE: 
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