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Pentru siguranţa şi sănătatea
copilului dumneavoastră:

AVERTISMENT!

Utilizaţi întotdeauna acest produs sub 
supravegherea unui adult. Sorbirea 
continuă şi îndelungată a lichidelor 
cauzează carii dentare. Verificaţi 
întotdeauna temperatura alimentelor 
înainte de a hrăni copilul. Nu lăsaţi 
componentele 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. Gurile de 
scurgere şi supapele nu sunt adecvate
pentru băuturi fierbinţi, acidulate sau 
cu pulpă; NU utilizaţi cănile cu guri de 
scurgere şi supape pentru a amesteca 
formulele de lapte deoarece acest 
lucru ar putea cauza scurgerea 
lichidelor.
Înainte de utilizare: Inspectaţi toate 
articolele şi aruncaţi-le la primul semn 
de deteriorare sau slăbire. Curăţaţi 
gura de scurgere şi supapa de schimb 
înainte de prima utilizare (consultaţi 
secţiunea „Curăţare”). Asiguraţi-vă 
întotdeauna că supapa este asamblată
corespunzător. 

Curăţare: Curăţaţi gura de scurgere şi 
supapa de schimb după fiecare 
utilizare pentru a asigura igiena 
optimă.
1.  Clătiţi gura de scurgere şi supapa 
cu atenţie, cu apă caldă. Atenţie: Nu 
utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi, 
antibacterieni sau solvenţi chimici. 
Concentraţia excesivă a agenţilor de 
curăţare poate provoca fisurarea 
pieselor din plastic. Dacă se întâmplă 
acest lucru înlocuiţi gura de scurgere şi 
supapa imediat. 
2. Sterilizaţi gura de scurgere şi 
supapa într-un sterilizator sau în apă 
fiartă timp de max. 5 minute. Gura de 
scurgere şi supapa de schimb pot fi, de 
asemenea, sterilizate în toate 
modalităţile standard. Notă: Spălaţi-vă 
mâinile cu atenţie şi asiguraţi-vă că 
suprafeţele sunt curate înainte de 
contactul cu articolele sterilizate. Nu 
sterilizaţi nicio piesă a cănii cu gură de 
scurgere în cuptorul cu microunde fără 
a utiliza un sterilizator pentru 
microunde. 
3. După sterilizare lăsaţi gura de 
scurgere şi supapa să se răcească 
timp de 5 minute. Gura de scurgere şi 
supapa sunt lavabile în maşina de 
spălat vase, coloranţii alimentari pot 
decolora piesele.


