
Register your product and get support at

www.philips.com/AVENT

BG Ръководство за потребителя

SCF 702 
SCF 704
SCF 706
SCF 708





Български

1 Важно
Преди да използвате • 
продукта, прочетете 
внимателно това 
ръководство за 
потребителя.
Запазете ръководството за • 
потребителя за справка в 
бъдеще. 



За безопасността и здравето 
на вашето дете 
Предупреждение

Преди употреба винаги  •
проверявайте продукта 
внимателно. Незабавно спрете 
да използвате продукта, 
ако откриете повреда или 
недостатък. 
Преди употреба почистете  •
продукта. 
Необходим е родителски  •
надзор, когато детето използва 
продукта. 



2 Почистване и 
стерилизация
Почиствайте продукта • 
преди и след всяка 
употреба.
Измийте продукта с топла • 
сапунена вода, изплакнете 
го обилно и подсушете. 
Може да се мие в • 
съдомиялни машини. 
Поставяйте продукта 
в горната кошница на 
съдомиялната машина. 
Може да се стерилизира в • 
стерилизатори. 



Внимание

Никога не почиствайте  •
уреда с абразивни течности, 
антибактериални почистващи 
препарати или химични 
разтворители. 
Използвайте почистващи  •
препарати с подходящата 
концентрация. Почистващите 
препарати с прекалено висока 
концентрация може след 
време да причинят напукване 
на продукта. В такъв случай 
спрете да използвате продукта 
незабавно.



3 Приготвяне на храна
Внимание

Никога не поставяйте продукта  •
в обикновена фурна.
Когато използвате продукта  •
в микровълнова фурна с грил, 
НИКОГА НЕ използвайте грила. 
Никога не слагайте твърде  •
много олио или захар, когато 
използвате продукта като 
контейнер при затопляне на 
храни. 
Никога не използвайте  •
продукта за храни, подправени 
с много олио или лимонови/
портокалови кори.
Храните със силен цвят или  •
мирис, като моркови и лук, 
може да оставят петна или 
миризма върху продукта.



Използване на микровълнова 
фурна

Винаги спазвайте • 
инструкциите за използване 
на микровълновата фурна.
Когато поставяте продукта • 
в микровълнова фурна, 
уверете се, че в него има 
храна или вода. 
Възможно е неравномерно • 
затопляне на храната в 
микровълновата фурна. 



4 Хранене

Предупреждение

Винаги проверявайте  •
температурата на храната 
преди хранене.

При затопляне в • 
микровълнова фурна 
температурата на храната 
може да е различна на 
различни места. За да 
постигнете равномерно 
затопляне, бъркайте 
непрекъснато, докато 
затопляте храната.



Не позволявайте на детето • 
да тича или да се разхожда 
по време на хранене.
Винаги наблюдавайте • 
детето по време на 
хранене.

5 Съхранение
От хигиенни съображения • 
е препоръчително да 
съхранявате продукта на 
сухо и безопасно място.
Пазете продукта от • 
източници на топлина и от 
директна слънчева светлина.
Пазете продукта далече от • 
достъпа на детето.



Забележка

Оцветяването не оказва  •
влияние върху работата на 
продукта. 
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Български

1 Важно
Преди да използвате • 
продукта, прочетете 
внимателно това 
ръководство за 
потребителя.
Запазете ръководството за • 
потребителя за справка в 
бъдеще.  



За безопасността и здравето 
на вашето дете 
Предупреждение

Преди употреба винаги  •
проверявайте продукта 
внимателно. Незабавно спрете 
да използвате продукта, 
ако откриете повреда или 
недостатък. 
Преди употреба почистете  •
продукта. 
Необходим е родителски  •
надзор, когато детето 
използва продукта. 



Внимание

Продуктът е проектиран за  •
употреба за хранене.
Никога не поставяйте  •
продукта в микровълнова или 
обикновена фурна. 
Никога не поставяйте продукта  •
върху готварски печки, нито 
в близост до източник на 
топлина.
Никога не използвайте  •
продукта за храни, подправени 
с много олио или лимонови/
портокалови кори.
Храните със силен цвят или  •
мирис, като моркови и лук, 
може да оставят петна или 
миризма върху продукта.



2 Почистване и 
стерилизация
Почиствайте продукта • 
преди и след всяка 
употреба.
Измийте продукта с топла • 
сапунена вода, изплакнете 
го обилно и подсушете. 
Може да се мие в • 
съдомиялни машини. 
Поставяйте продукта 
в горната кошница на 
съдомиялната машина. 
Може да се стерилизира в • 
стерилизатори. 



Внимание

Никога не почиствайте  •
уреда с абразивни течности, 
антибактериални почистващи 
препарати или химични 
разтворители. 
Използвайте почистващи  •
препарати с подходящата 
концентрация. Почистващите 
препарати с прекалено висока 
концентрация може след 
време да причинят напукване 
на продукта. В такъв случай 
спрете да използвате продукта 
незабавно.



3 Хранене

Предупреждение

Винаги проверявайте  •
температурата на храната 
преди хранене.

Не позволявайте на детето • 
да тича или да се разхожда 
по време на хранене.
Винаги наблюдавайте • 
детето по време на 
хранене.



4 Съхранение
От хигиенни съображения • 
е препоръчително да 
съхранявате продукта на 
сухо и безопасно място.
Пазете продукта от • 
източници на топлина и от 
директна слънчева светлина.
Пазете продукта далече от • 
достъпа на детето.

Забележка

Оцветяването не оказва  •
влияние върху работата на 
продукта. 
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