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Zákaznícky servis
Ak máte problémy s výrobkom Baby Brezza Food Maker Deluxe, navštívte webovú stránku babybrezza.com/pages/

international a vyhľadajte miestneho zástupcu služieb zákazníkom.

Inštrukcie
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Veko misky

Čepeľ

Miska

Tesnenie kĺbového hriadeľa 
Hnací hriadeľ

Základňa

Parná nádrž

Ovládací panel

Nádrž na vodu

Uzáver nádrže na vodu

Technické údaje
Napájacie napätie: 220-240V   50~60Hz    Prúd: 3.5A     Výkon ohrievača: 400 W

Model: BRZ00141 Výkon motora: 100 W

Funkcia bezpečnostného spínača
Ak je veko misy otvorené alebo ak sa misa počas prevádzky vyberie zo základne, stroj sa 
automaticky vypne a rýchlo zapípa. Ak sa veko a misa vymenia do 5 sekúnd po ich vybratí, stroj 
sa vráti do činnosti, inak sa vráti do pohotovostného režimu.
Ochrana pred prehriatím
Ak je parná komora počas prevádzky suchá, ohrievač sa vypne a stroj rýchlo pípne 5-krát. 
Pridajte vodu do parnej komory a pokračujte v činnosti.

Súčiastky

Spoznajte svoj
Deluxe One Step Baby Food Maker

Lievik Easy-Fill (x3)

Potravinové vrecká (x3)

USCHOVAJTE SI TENTO NÁVOD

Dôležité bezpečnostné opatrenia
Pri používaní elektrických spotrebičov by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane 
nasledujúcich:

Správne zneškodnenie tohto produktu: Toto označenie značí, že výrobky by sa nemali likvidovať spolu s 
ostatným domovým odpadom v celej EÚ. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo 
ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné 
opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy na vrátenie a zber 
alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Môžu tento produkt vziať na recykláciu bezpečnú 
pre životné prostredie.

1. Pred použitím si prečítajte všetky pokyny.
2. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte rukoväte.
3. Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, neponárajte kábel, zástrčku ani zariadenie elektrickej 
zásuvky do vody alebo inej tekutiny.
4. Pri používaní akéhokoľvek zariadenia deťmi je potrebný prísny dohľad.
5. Odpojte zariadenie zo zásuvky, keď sa zariadenie nepoužíva, a taktiež pred jeho čistením. Nechajte 
zariadenie najprv vychladnúť pred vkladaním a vyberaním častíc.
6. Nepoužívajte žiadne zariadenie s poškodeným káblom alebo zástrčkou, ktorá bola akýmkoľvek 
spôsobom poškodená.
7. Použitie príslušenstva, ktoré sa neodporúča
výrobcom môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.
8. Používajte na rovnom povrchu a uistite sa, že pod prístrojom nie sú žiadne predmety a gumové 
podložky sa priamo dotýkajú povrchu.
9. Len na použitie v domácnosti. Nepoužívajte vonku.
10. Nenechajte kábel visieť cez hranu stola, pultu alebo pri horúcich povrchoch.
11. Neukladajte na horúci plynový alebo elektrický horák ani do vyhrievanej rúry alebo blízko nej.
12. Pri premiestňovaní spotrebiča obsahujúceho horúce kvapaliny sa musí postupovať mimoriadne 
opatrne.
13. Nepoužívajte zariadenie na iné ako určené použitie.
14. Nepoužívajte stroj bez jedla v miske.
15. Toto zariadenie má polarizovanú zástrčku (jedna čepeľ je širšia ako druhá), aby sa znížilo riziko 
úrazu elektrickým prúdom. Táto zástrčka je určená len na pripojenie do polarizovanej zásuvky. Ak 
zástrčka úplne nezapadá do zásuvky, zástrčku otočte opačne. Ak stále nezapadá, kontaktujte 
kvalifikovaného elektrikára. Nepokúšajte sa zástrčku žiadnym spôsobom opravovať.
16. Pred odpojením od elektrického napájania sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
17. Ak používate stroj s predlžovacím káblom, uistite sa, že kábel má správny elektrický výkon pre 
zariadenie. Predlžovací kábel by mal byť umiestnený tak, aby nevisel nad doskou alebo stolom, na 
ktorom by ho mohli deti ťahať alebo neúmyselne zakopnúť.
18. Pred podávaním sa uistite, že jedlo má bezpečnú teplotu.
19. Pred podávaním jedla vyrobeného v stroji odpojte kábel zo zásuvky. Nenechávajte šnúru v dosahu 
dieťaťa.
20. Vyvarujte sa kontaktu s pohyblivými časťami. Nikdy neodstraňujte kryt, keď je čepeľ v pohybe.
21. Čepeľ má 4 rezné hrany a je ostrá. Zaobchádzajte opatrne.
22. Hnací hriadeľ nerozoberajte ani nemažte.
23. V tomto stroji nemiešajte tvrdé potraviny. Používajte funkciu para + zmes (steam + blend) pre 
tvrdé potraviny, ako je mrkva a zemiaky. Funkciu zmes (blend) používajte iba v prípade mäkkých 
potravín, ako sú banány a bobuľové ovocie.
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    UPOZORNENIE:  Neuzamknite čepeľ otáčaním alebo tlačením nadol.

   UPOZORNENIE: Pred naparovaním alebo miešaním vždy skontrolujte, či je hnací hriadeľ a 
tesnenie hnacieho hriadeľa správne vložené do misy. Použitie stroja bez hnacieho hriadeľa a tesnenia 
bude mať za následok poškodenie základne.

Para + zmes (steam + blend) - Automaticky mieša po naparovaní

Ak chcete dosiahnuť jemnejšiu konzistenciu, stlačte a podržte tlačidlo   aby ste potraviny rozmiešali  

Opakovane stláčajte tlačidlo až kým sa nezvolí požadovaný čas varenia. Maximálny čas je 30 minút

Stlačením spustíte cyklus pary a miešania. 

Po dokončení cyklu pary začne cyklus miešania po dobu 30 sekúnd a zariadenie sa následne vypne.

Varenie a ovládanieAko zariadenie používať - Pred prvým použitím všetky diely očistite

viac. Skontrolujte, či je veko misky zaistené na miske. Keď sa čepeľ pohybuje, neodstraňujte kryt..

Iba parou
Ak chcete naparovať bez cyklu automatického miešania, opakovane stláčajte tlačidlo           kým sa 
nezvolí požadovaný čas  

Stlačením spustíte cyklus pary. Keď je cyklus pary ukončený, prístroj pípne trikrát a vypne sa.

kým sa nedosiahne
Iba miešanie
Skontrolujte, či je veko misky zaistené na miske. Stlačte a podržte tlačidlo          
požadovaná konzistencia. Keď sa čepeľ pohybuje, neodstraňujte kryt.

Ohrievanie a rozmrazovanie
Na ohrievanie a rozmrazovanie použite funkciu pary. Pozrite si vyššie uvedené pokyny ‘’iba parou’’.

Naplnenie vreciek na potraviny

Otvorte stranu 
potravinového 

vrecka so zipsom

Zatlačte zips, aby 
ste vrecko na 

potraviny 
bezpečne uzavreli.

Vložte lievik 
do vrecka

Odstráňte uzáver nádrže na 
vodu a naplňte nádrž na 

vodu.

Po naplnení vložte nádržku na 
vodu späť na základňu. Pevne 
zatlačte, až kým vodná nádrž 
nezacvakne na miesto.

Pridajte nasekané prísady do 
misky. Informácie o meraniach 
nájdete v príručke pre recepty. Vyberte požadované nastavenia. 

Podrobnosti o ovládacom paneli 
nájdete na zadnej strane

Ak chcete vybrať zásobník na 
vodu, stlačte uvoľňovacie 
tlačidlo a nadvihnite zásobník 
na vodu.

Vložte čepeľ do misky tak, že ju
 pustíte na hnací hriadeľ.

Uistite sa, že je kryt 
vrecka pevne 

utiahnutý. Opatrne 
nalejte pripravené jedlo 

cez lievik.

Otočte misku proti smeru 
hodinových ručičiek, aby 
sa zaistila na základni. 

Otočte misku v smere 
hodinových ručičiek, aby 
ste ju uvoľnili zo základne. 

Otočte veko proti smeru 
hodinových ručičiek, aby 
ste ho zaistili v miske. 

Otočte veko v smere 
hodinových ručičiek, aby 
ste ho uvoľnili z misky. 

Pripevnenie veka a misky

Ak chcete veko umiestniť na misku, 
umiestnite ho tak, ako je to zobrazené vyššie, 
a potom ho otočte proti smeru hodinových 
ručičiek. Uistite sa, že výstupky na kryte sú 
zarovnané so štrbinami na prednej časti 
misky, rukoväti a základne stroja.

Odomknuté Zamknuté

Top View
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Čistenie

Pred čistením prístroj vždy odpojte zo siete.
Pred a po použití spotrebič, vrecká na jedlo a lieviky dôkladne očistite.
Misky, čepele a veko misky sú vhodné do umývačky riadu*, no je možné ich taktiež umyť v teplej mydlovej 
vode. Na čistenie častí stroja nikdy nepoužívajte drsné hubky.
Vyhrievacia doska z nehrdzavejúcej ocele sa môže drhnúť drsnou hubkou, aby sa odstránil vodný kameň.
Nikdy nevkladajte hnací hriadeľ do umývačky riadu.
Základňu a hnací hriadeľ utierajte iba navlhčenou textíliou. 
Odporúčame pravidelné čistenie parnej nádrže, aby ste zabránili poškodeniu stroja v dôsledku minerálnych 
usadenín. Opakovanie čistenia môže závisieť od typu vody, ktorú používate a od toho, v akej miere sa tvoria 
usadeniny minerálov. Pred čistením vždy vytiahnite stroj zo zásuvky. Do stroja nalejte 1/3 šálky bieleho 
octu a 1/3 šálky destilovanej vody a nechajte ho cez noc účinkovať. Vylejte roztok ocotu a vody podľa 
pokynov uvedených nižšie. Naplňte parnú nádrž čistou vodou, pripojte stroj do zásuvky, zapnite a spustite 
cyklus „Para“(steam) na 15 minút. Znovu opláchnite čistou vodou, aby ste odstránili všetok ocot. Pred 
naparovaním nových receptov vyprázdnite všetku zvyšnú vodu a naplňte ju čistou vodou.
V stroji nikdy nepoužívajte chemikálie na odvápňovanie.
Poznámka: Ak chcete odstrániť nežiadúcu vodu z parnej nádrže, vodnej nádrže alebo veka, pozrite si nižšie 
uvedenú schému.
Akákoľvek iná údržba by mala byť vykonávaná autorizovaným servisným zástupcom.

Čistenie vrecka na jedlo

Vrecko na jedlo a lievik umožňujúci jednoduché naplnenie vreciek sú 
vhodné do umývačky riadu.
Potravinové vrecko dôkladne vypláchnite mydlom a vodou.
Na čistenie vrecka na jedlo alebo lievika nepoužívajte drsné hubky. 
Pred uskladnením nechajte časti vyschnúť.

Hnací hriadeľPred čistením v umývačke riadu vyberte hnací hriadeľ
z misky. Pozri obrázok. Ak chcete odstrániť hnací         Gombík
hriadeľ, otočte gombík na spodnej časti misky proti 
smeru hodinových ručičiek a vytiahnite ho. Hnací hriadeľ 
utrite navlhčenou textíliou. Hnací hriadeľ nikdy nedávajte do 
umývačky riadu. Počas čistenia nemanipulujte s tesnením hriadeľa.
Ak chcete vrátiť hnací hriadeľ po vyčistení, vložte ho do otvoru v 
spodnej časti misky a otočením v smere hodinových ručičiek zaistite 
na svojom mieste *.
* Vždy sa uistite, že sú tesnenia hnacieho hriadeľa a hnací hriadeľ

Demontáž a výmena hnacieho hriadeľa

Opatrne nakloňte 
stroj dozadu, aby ste 

vyprázdnili všetku 
zvyšnú vodu.

Vyberte gombík nádrže 
na vodu a opatrne 
vyprázdnite všetku 
prebytočnú vodu.

Ak sa voda po 
umytí zachytí vo 

vnútri veka, 
vyklopte veko a 

pomocou 
vyprázdňovacích 

otvorov 
umiestnených v 

hornej časti 
vyprázdnite zvyšnú 

vodu.

správne vložené a zaistené na svojom mieste, aby nedošlo k poškodeniu 
misky a základne.

Riešenie problémov
Podmienka Možná príčina Možné riešenie

Stroj sa nespustí

Počas prevádzky
sa stroj zastaví 

Konzistencia 
konečného pyré 
nie je hladká 

Nemožno odstrániť
 čepeľ z hnacieho 
hriadeľa

Úprava mierky 
v parnej nádrži

Čepeľ je v sklopenej polohe so zaistenými 
čapmi hnacieho hriadeľa.

Surové jedlo nie je pred parením 
dostatočne nakrájané na kocky.

Nízky obsah vody v surových potravinách

Opakovane používaná voda s vysokým 
obsahom minerálov.

Vyčistite parnú nádrž podľa pokynov na strane 
5.

Uzamknite misku späť na stroj. Jemne potiahnite 
stredný stĺpik čepele a súčasne ním otáčajte proti 
smeru hodinových ručičiek.

Parná nádrž je suchá. (Stroj pípne rýchlo 5-
krát, čo znamená, že parná nádrž je suchá) 

Parná nádrž je suchá. (Stroj pípne rýchlo 5-
krát, čo znamená, že parná nádrž je suchá)

Zariadenie je odpojené Pripojte stroj Baby Brezza

Bezpečnostný držiak na veku misky nie je 
úplne zasunutý do základne.

Bezpečnostný držiak na veku 
misky bol odpojený od 
základne.

Uistite sa, že veko misky je otočené proti smeru 
hodinových ručičiek, pokiaľ je to možné, a 
bezpečnostná západka veka misky je úplne zasunutá 
do základne.

Uistite sa, že veko misky je otočené proti smeru 
hodinových ručičiek, pokiaľ je to možné, a 
bezpečnostná západka veka misky je úplne zasunutá 
do základne.

Pridajte vodu do nádrže na vodu

Pridajte vodu do nádrže na vodu

Pred uložením do misky jedlo nakrájajte na 
menšie kúsky, približne 1 cm veľké.

Po naparení pridajte ďalšiu vodu, receptúru, 
materské mlieko alebo inú tekutinu a dlhšie 
miešajte.




