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: 220-240V ~ 50/60Hz
Model: FRP0046

: 2.5A
: 500W

: 20W
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Demontážny tip: 
Veko nádoby na prášok

Miešacie koleso 

Uzamykací kryt so škrabkou  

Meracie koliesko 

Nádoba na prášok 

Os

Ovládací panel

Základňa
Napájací kábel

(na zadnej strane - 
nezobrazené)Rošt na fľaše

Lievik

Otvor na dávkovanie prášku 

Nádrž na vodu 

Kryt lievika

Odkvap

Priehradka lievika

• Vezmite pohár alebo fľašu äčšiu ako 300 ml a umiestnite ju pod lievik.
• Opakovane stlačte tlačidlo „ml“ na ovládacom paneli, kým sa a LCD displeji nezobrazí „300 ml“.
• Teraz stlačte tlačidlo „iba voda“ (“water on y”) na ovládacom paneli. Formula Pro® Advanced vydá 300 ml vody.
• Vypustenú vodu zlikvidujte alebo použite na za ievanie rastlín.

Pozor: Za�aľ nič nerozoberajte. Pred vykonaním 
čohokoľvek iného postupujte podľa týchto krokov.  

Teraz opláchnite vnútro stroja.

Teraz môžete zariadenie odpojiť, odstrániť 
všetky súčasti zobrazené na nasledujúcej 
strane a nastaviť nový Formula Formula Pro® 
Advanced.

Formula Pro®Advanced - diely
Demontujte a umyte všetky diely (okrem podstavca) a dôkladne ich osušte. Zmontujte, ako je 
znázornené na stranách 5 a 6. 

       Nikdy neumývajte nádobu na 
prášok v umývačke riadu, 
sterilizátore alebo  mikrovlnnej rúre!

• Položte Formula Pro® Advanced na pult alebo iný rovný povrch a otočte ho tak, aby jeho zadná časť smerovala k vám.
• Vyberte nádržku na vodu zo zadnej časti, umyte ju teplou mydlovou vodou, dôkladne ju opláchnite a potom osušte.
• Naplňte nádrž na vodu balenou vodou vhodnou na prípravu dojčenskej výživy alebo prevarenou vodou ochladenou 
na izbovú teplotu.

• Nasaďte nádržku na vodu späť na základňu, otočte stroj tak, aby predná strana smerovala k vám, a potom ho zapojte.
• Stlačte vypínač a zariadenie vydá jednorázový zvuk signalizujúci zapnutie. Spolu so signalizáciou sa zapne aj LCD 
displej.

• Oboznámte sa s názvami dielcov na nasledujúcej strane a potom pokračujte v nastavovaní na
nasledujúcich stranách.

Ak chcete odstrániť miešacie koleso, 
uchopte ho tak, ako je to znázornené 
vyššie a potiahnite miešacie koleso 
nahor, zatiaľ čo držíte nádobu na 
prášok a tlačíte ju smerom nadol.

43





clean
setting ml



ml

ml

setting

setting






