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PT-BR Manual do Usuário 

Português         
1 Importante
•        Leia este manual do usuário 

atentamente antes de usar o produto. 
•   Guarde este manual para consultas futuras.          

 Para a segurança e a saúde do seu bebê
Aviso

 •  O produto deve ser usado sempre 
sob a supervisão de um adulto. 

 •   Verifi que o produto antes de usá-lo. 
Aos primeiros sinais de dano ou 
desgaste, descarte-o imediatamente. 
Por exemplo, se o rótulo começar a 
formar bolhas ou descolar do produto. 

 •   Sempre verifi que a temperatura do 
alimento antes de dá-lo ao bebê. 

 •   Para ajudar a evitar danos ou 
desgaste, recomendamos:
 •   Evitar usar o produto para preparar 

alimentos oleosos, adocicados e 
muito ácidos. 
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 Cuidado

 •  Este produto foi projetado para fi ns 
de alimentação.

 •   Nunca coloque o produto em 
um forno de microondas ou 
convencional. 

 •   Nunca coloque o produto na parte 
superior do fogão ou próximo a 
qualquer fonte de calor.

 •   Nunca use o produto para alimentos 
temperados com muito óleo ou 
cascas de limão/laranja.

 •   Alimentos com cor e odor forte, 
como suco de cenoura e cebolas, 
podem manchar o produto ou 
impregná-lo com seu cheiro. 

     2 Limpeza e esterilização
•  Limpe o produto antes/depois de 

cada uso.
•   Lave o produto com água 

quente e sabão; lave-o e seque-o 
completamente. 

•   O produto é próprio para 
lava-louças. Lave-o no suporte 
superior da lava-louças. 

•   Não guarde o produto em 
armários de secagem/esterilização 
com elementos de aquecimento.

•  Não use esponjas, esfregões ou 
escovões para realizar a limpeza.    

 Cuidado

 •  Não use agentes de limpeza abrasivos, 
antibactericidas ou solventes químicos. 

 •   Use agentes de limpeza com a 
concentração apropriada. O uso 
excessivo de agentes de limpeza pode 
causar rachaduras no produto, formar 
bolhas ou remover o rótulo. Nesse caso, 
pare de usar o produto imediatamente. 

 •   O produto pode ser esterilizado 
usando um esterilizador a vapor para 
micro-ondas ou um esterilizador 
elétrico Philips AVENT. No entanto, 
não recomendamos colocar os 
talheres em um micro-ondas, seja para 
limpeza ou preparação do alimento. 

     3     Alimentação
 Aviso

 • Verifi que sempre a temperatura do 
alimento antes de oferecê-lo ao bebê.

•  Não permita que seu fi lho corra ou 
ande durante as refeições.

•   Nunca deixe seu bebê sozinho 
durante a amamentação.     

4       Armazenamento
•  Guarde o produto em um local 

seco e seguro.
•   Mantenha o produto longe do 

calor ou da luz solar direta.
•  Mantenha o produto fora do 

alcance de seu bebê.    

 Nota

 • A descoloração não tem nenhum 
impacto no desempenho do 
produto.

  


