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Keterangan umum
Cangkir Easy Sip adalah cangkir
minum untuk anak-anak. Cangkir
ini terdiri dari gelas, cincin berulir
dengan atau tanpa pegangan, cerat
silikon, dan tutup.
Kontraindikasi
Tidak ada kontraindikasi yang
diketahui.
Peringatan
Untuk keamanan dan kesehatan
bayi Anda. PERINGATAN!
Periksa cangkir bayi sebelum
penggunaan. Jika terdapat
kerusakan atau retak, segera
hentikan penggunaan cangkir bayi.
Selalu gunakan produk ini dengan
pengawasan orang dewasa.
Mengisap cairan terus-menerus
dan dalam waktu lama akan
menyebabkan kerusakan gigi.
Jangan memanaskan cairan atau

makanan apapun di microwave.
Periksalah selalu suhu makanan
sebelum memberi makan. Jauhkan
semua komponen yang tidak
sedang digunakan dari jangkauan
anak-anak.
Perhatian
Sebelum penggunaan pertama,
bongkar semua komponen dan
bersihkan serta sterilkan secara
menyeluruh. Masukkan cangkir
ke dalam air mendidih selama 5
menit. Hal ini diperlukan untuk
memastikan kebersihannya.
Cangkir ini juga dapat disterilisasi
secara elektrik dan microwave.
Hanya gunakan pensteril
microwave atau kantung sterilisasi
microwave Philips Avent (SFC297)
untuk mensterilkan semua
komponen cangkir di dalam
microwave. Pastikan semua

komponen dipasang dengan benar
sebelum Anda memberikan cangkir
ini kepada anak Anda. Cangkir
bayi ini ditujukan untuk digunakan
dengan minuman encer. Air putih
dan susu adalah minuman terbaik
untuk anak-anak semua usia.
Minuman kental, bersoda atau
berampas dapat menghambat
katup dan menyebabkannya
pecah atau bocor. Cangkir bayi ini
tidak dirancang untuk menyiapkan
formula bayi. Jangan menggunakan
cangkir bayi ini untuk mencampur
dan mengocok formula bayi
karena dapat menyumbat lubang
dan menyebabkan cangkir bayi
bocor. Jangan memasang tutup
cangkir terlalu erat pada cangkir
bayi. Jangan menggunakan
bagian corong cangkir sebagai
dot. Untuk kebersihan, gantilah

cerat setelah 3 bulan digunakan.
Cerat dijual terpisah. Gunakan
hanya cerat Philips Avent. Jangan
gunakan corong dan pegangan
cangkir dengan botol kaca. Jangan
gunakan corong dan pegangan
cangkir dengan botol kaca. Jangan
taruh cangkir ini di dalam freezer.
Untuk menghindari terbakar,
dinginkan dulu cairan panas
sebelum Anda menuangkannya ke
cangkir bayi.
Efek samping
Tidak ada efek samping yang
diketahui.
Menggunakan produk
Cangkir Easy Sip adalah cangkir
untuk anak-anak ketika mereka
mulai belajar minum dari cangkir.
Membersihkan dan mensterilkan
--Setelah digunakan, bongkar
semua komponen dan bersihkan

secara menyeluruh dengan
air hangat dan sedikit cairan
pembersih. Anda juga dapat
membersihkan semua komponen
di rak paling atas mesin pencuci
piring.
--Jangan menggunakan spon cuci
piring yang kasar atau bahan
pembersih anti-bakteri atau zat
kimia.
--Jangan secara langsung
menaruh komponen cangkir
di atas permukaan yang baru
saja dibersihkan menggunakan
pembersih anti-bakteri.
--Pewarna makanan dapat
melunturkan warna komponen.
--Setelah dibersihkan, sterilkan
cangkir ini. Cangkir ini dapat
disterilkan dengan semua metode.
Penyimpanan
Untuk kebersihan dan perawatan,

bongkar cangkir dan simpan
dalam wadah kering dan tertutup.
Jauhkan cangkir bayi dari sumber
panas atau sinar matahari
langsung.

