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Dansk
1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, •	
inden du anvender produktet.
Gem denne brugervejledning til •	
senere brug. 

For dit barns sikkerhed og 
sundhed. 
Advarsel

Efterse altid produktet grundigt  •
inden brug. Stop brug af produktet 
med	det	samme,	hvis	der	findes	
skader eller svagheder. 
Rengør produktet inden brug.  •
Hvis produktet anvendes af babyen  •
selv, skal det foregå under opsyn af 
en voksen. 



2 Rengøring og sterili-
sering

Rengør produktet før/efter hver •	
brug.
Rengør produktet i varmt sæbevand, •	
rens det grundigt, og tør det af. 
Produktet kan komme i opvaske-•	
maskine. Vask det på øverste hylde 
i opvaskemaskinen. 
Der kan anvendes steriliseringsap-•	
parater til produktet. 



Advarsel

Anvend aldrig skrappe, anti-bakte- •
rierengøringsmidler eller kemiske 
opløsningsmidler. 
Brug rengøringsmidler med en pas- •
sende koncentration. Rengørings-
midler eller overdreven koncentra-
tion kan med tiden få produktet til 
at sprække. Stop brug af produktet 
med det samme i sådanne tilfælde.



3 Tilberedning af mad

Advarsel

Brug aldrig produktet i en almindelig  •
ovn.
Når du bruger produktet i en  •
mikroovn med grillfunktion, må du 
ALDRIG anvende grillfunktionen.
Tilsæt aldrig for meget olie eller suk- •
ker, når du opvarmer mad ved brug 
af produktet som beholder. 
Anvend aldrig produktet til mad  •
tilsat meget olie eller citron-/ap-
pelsinskræller.
Farvepletter eller lugt fra mad med  •
stærk farve eller lugt, f.eks. gulerods-
saft eller løg, kan blive siddende/
hængende på produktet.



Brug af en mikrobølgeovn
Følg altid instruktionerne på •	
mikrobølgeovne.
Når du kommer produktet i en •	
mikrobølgeovn, skal du sørge for, at 
det indeholder mad eller vand. 
Mad kan blive ujævnt opvarmet i •	
mikrobølgeovnen. 



4 Madning
Advarsel

Kontroller altid madens temperatur,  •
inden du giver barnet mad.

For mad, der opvarmes i en •	
mikrobølgeovn, kan temperaturen 
variere forskellige steder. For at 
sikre ligelig varmefordeling skal 
du røre jævnligt i maden under 
opvarmningen.
Sørg for, at din baby ikke løber eller •	
går under madningen.
Hold altid øje med din baby under •	
madningen.



5 Opbevaring
For at opretholde hygiejnen •	
anbefales et tørt sikkert sted til 
opbevaring af produktet. 
Opbevar produktet væk fra varme-•	
kilder eller direkte sollys.
Opbevar produktet uden for din •	
babys rækkevidde.

Bemærk

Misfarvning påvirker ikke produktets  •
ydeevne. 
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Dansk
1 Vigtigt
• Læs denne brugervejledning 

grundigt, inden du anvender 
produktet.
Gem denne brugervejledning til • 
senere brug. 

For dit barns sikkerhed og 
sundhed. 
Advarsel

Efterse altid produktet grundigt  •
inden brug. Stop brug af produktet 
med det samme, hvis der findes 
skader eller svagheder. 
Rengør produktet inden brug.  •
Hvis produktet anvendes af babyen  •
selv, skal det foregå under opsyn af 
en voksen. 



Advarsel

Produktet er designet til madning. •  
Kom aldrig produktet i  •
mikrobølgeovnen eller en almindelig 
ovn. 
Stil aldrig produktet på en ovn eller  •
tæt på en varmekilde.
Anvend aldrig produktet til mad  •
tilsat meget olie eller citron-/
appelsinskræller.
Farvepletter eller lugt fra mad  •
med stærk farve eller lugt, f.eks. 
gulerodssaft eller løg, kan blive 
siddende/hængende på produktet.



2 Rengøring og 
sterilisering

Rengør produktet før/efter hver • 
brug.
Rengør produktet i varmt • 
sæbevand, rens det grundigt, og tør 
det af. 
Produktet kan komme i • 
opvaskemaskine. Vask det på 
øverste hylde i opvaskemaskinen. 
Opbevar ikke produktet i • 
tørre-/steriliseringsskabe med 
varmelementer.



Advarsel

Anvend aldrig skrappe, anti- •
bakterierengøringsmidler eller 
kemiske opløsningsmidler. 
Brug rengøringsmidler med  •
en passende koncentration. 
Rengøringsmidler eller overdreven 
koncentration kan med tiden få 
produktet til at sprække. Stop brug af 
produktet med det samme i sådanne 
tilfælde.



3 Madning

Advarsel

Kontroller altid madens temperatur,  •
inden du giver barnet mad.

Sørg for, at din baby ikke løber eller • 
går under madningen.
Hold altid øje med din baby under • 
madningen.



4 Opbevaring
For at opretholde hygiejnen • 
anbefales et tørt sikkert sted til 
opbevaring af produktet. 
Opbevar produktet væk fra • 
varmekilder eller direkte sollys.
Opbevar produktet uden for din • 
babys rækkevidde.

Bemærk

Misfarvning påvirker ikke produktets  •
ydeevne. 
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