Pentru siguranţa şi sănătatea
copilului dumneavoastră
AVERTISMENT!
Avertisment: Utilizaţi întotdeauna
acest produs sub supravegherea unui
adult.
Sorbirea continuă şi îndelungată a
lichidelor cauzează carii dentare. Nu
utilizaţi tetinele de hrănire pe post de
suzetă. Nu lăsaţi articolele neutilizate
la îndemâna copiilor. Nu încălziţi niciun
fel de lichide sau mâncare în cuptorul
cu microunde. NU permiteţi copiilor să
se joace cu piesele mici. NU permiteţi
copiilor să meargă sau să alerge în
timp ce folosesc biberoane sau căni.
Pentru a evita opărirea, lăsaţi lichidele
fierbinţi să se răcească înainte de a
pregăti hrana. Verificaţi întotdeauna
temperatura alimentelor înainte de a
hrăni copilul. NU utilizaţi kit-ul de
antrenament cu biberoane din sticlă.
Acest produs nu este adecvat pentru
băuturi fierbinţi, acidulate sau cu
pulpă; dacă totuşi sunt utilizate,
acestea trebuie să fie bine diluate si
utilizate pe perioade limitate, nu
sorbite continuu.
Înainte de utilizare: Verificaţi toate
articolele şi aruncaţi-le la primul semn
de deteriorare sau slăbiciune.

Trageţi tetina Natural în toate direcţiile
(fig. 1) şi scufundaţi-o în apă clocotită
timp de 5 minute, pentru a asigura
igiena. Curățaţi şi sterilizaţi produsul (a
se vedea secţiunea „Curaţare”).
Pentru randament optim, strângeţi şi
masaţi cifra de pe tetină între degetul
arătător şi degetul mare (fig. 3).
Asamblare: Atunci când asamblaţi
kit-ul de antrenament, asiguraţi-vă că
montaţi capacul vertical pe inelul cu
şurub, astfel încât tetina să rămână în
poziţie verticală (fig. 4).
Pentru a îndepărta capacul, puneţi
mâna pe capac şi degetul mare în
adâncitura capacului (fig. 6). Tetina
este mai uşor de asamblat dacă o
trageţi în timp ce o mişcaţi
stânga-dreapta în loc să o trageţi
drept în sus. Asiguraţi-vă că trageţi
tetina până când partea inferioară a
acesteia ajunge la nivelul inelului cu
şurub (fig. 2).
Curăţare: Curăţaţi toate articolele
după fiecare utilizare pentru a asigura
igiena optimă. 1. Clătiţi toate articolele
cu atenţie cu apă caldă. Atenţie: Nu
utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi,
agenţi de curăţare antibacterieni sau
solvenţi chimici. Concentraţia excesivă
a agenţilor de curăţare poate provoca
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fisurarea articolelor din plastic. În acest
caz, înlocuiţi-le imediat. 2. Sterilizaţi
toate articolele în sterilizator sau în
apă clocotită timp de max. 5 minute.
Kit-ul de antrenament poate fi sterilizat
în toate modalităţile standard. Notă:
Spălaţi-vă pe mâini cu atenţie şi
asiguraţi-vă că suprafeţele sunt curate
înainte de contactul cu articolele
sterilizate. Nu sterilizaţi nicio piesă a
kit-ului de antrenament în cuptorul cu
microunde fără a utiliza un sterilizator
pentru microunde. 3. După sterilizare,
lăsaţi toate articolele să se răcească
timp de 5 minute. Kit-ul de antrenament poate fi spălat în maşina de
spălat vase, coloranţii alimentari pot
decolora anumite piese; cu toate
acestea, decolorarea nu afectează
calitatea produsului.
Tetina: Asiguraţi-vă că utilizaţi o tetină
Natural cu flux corespunzător atunci
când hrăniţi copilul. Din motive de
igienă, recomandăm înlocuirea tetinei
Natural după 3 luni. Nu lăsaţi tetina
Natural la lumină solară directă sau
lângă surse de căldură şi nu o lăsaţi în
soluţie de sterilizare o perioadă mai
mare
decât
cea
recomandată,
deoarece astfel tetina se poate
deteriora.

Lapte matern: Laptele matern poate fi
depozitat în biberoane/recipiente din
polipropilenă AVENT sterilizate, la
frigider până la 48 de ore (nu în uşă) şi
la congelator până la 3 luni (biberoane)
sau 6 luni (recipiente) în congelator
sub 0 grade. Nu recongelaţi laptele
matern şi nu adăugaţi lapte matern
proaspăt peste lapte deja congelat.
Depozitare: Păstraţi tetinele Natural
într-un recipient uscat, cu capac.
Compatibilitate: Acest
kit
de
antrenament este compatibil cu gama
de biberoane Philips AVENT. Utilizaţi
exclusiv tetine Philips AVENT Natural
cu acest kit de antrenament.
Comandarea de piese de schimb şi
accesorii:
Tetinele şi gurile de scurgere Natural
de schimb sunt disponibile separat.
Pentru cumpărarea de accesorii sau
piese
de
schimb,
vizitaţi
www.shop.philips.com/service, sau
contactaţi distribuitorul Philips local
sau Centrul de Relaţii cu Clienţii
Philips din ţara dumneavoastră.
Garanţie şi servicii post vânzare: Dacă
aveţi nevoie de informaţii sau dacă
aveţi o problemă, vă rugăm să
accesaţi
site-ul
Philips
la
www.philips.com/support.

