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Nederlands

1 Belangrijk
Lees deze gebruikershandleiding •	
aandachtig door voordat u het 
product gaat gebruiken.
Bewaar deze handleiding goed om •	
deze later te kunnen raadplegen. 

Voor de veiligheid en gezondheid 
van uw kind 
Waarschuwing

Controleer het product altijd zorg- •
vuldig voordat u het gebruikt. Stop 
het gebruik van het product onmid-
dellijk als het product is beschadigd of 
zwakke plekken vertoont. 
Reinig het product voordat u het  •
gebruikt. 
Als een baby het product zelfstandig  •
gebruikt, is supervisie van een 
volwassene nodig. 



2 Reinigen en sterilise-
ren

Reinig het product voor en na elk •	
gebruik.
Reinig het product in warm •	
water met zeep. Spoel het grondig 
schoon en droog het af. 
Het product kan in de vaatwasma-•	
chine. Plaats het in het bovenste 
rek van de vaatwasmachine. 
Het product is geschikt voor •	
sterilisators. 



Let op

Reinig het product nooit met  •
schurende of antibacteriële 
schoonmaakmiddelen of chemische 
oplosmiddelen. 
Gebruik alleen lichtgeconcentreerde  •
schoonmaakmiddelen. Het gebruik 
van overmatig geconcentreerde 
schoonmaakmiddelen kan ertoe 
leiden dat het product barst. Stop in 
dit geval onmiddellijk met het gebruik 
van het product.



3 Voedsel bereiden

Let op

Gebruik het product nooit in een  •
conventionele oven.
Als u het product in een magnetron  •
met grillstand gebruikt, gebruik dan 
NOOIT de grillfunctie.
Voeg nooit te veel olie of suiker toe  •
als u voedsel verwarmt waarbij u het 
product als bakje gebruikt. 
Gebruik het product nooit voor  •
voedsel dat veel olie bevat of voor 
citroen-/sinaasappelschillen.
Verkleurde vlekken of doordringende  •
geuren kunnen op het product ach-
terblijven indien u voedsel met een 
sterke kleur of geur bereidt, zoals 
wortelsap en ui.



Een magnetron gebruiken
Volg altijd de instructies bij de •	
magnetron op.
Zorg ervoor dat het product water of •	
voedsel bevat wanneer u het product 
in een magnetron plaatst. 
De temperatuur van voedsel dat in •	
de magnetron is bereid, is mogelijk 
niet overal gelijkmatig. 



4 Voeden

Waarschuwing

Controleer voor het voeden altijd de  •
temperatuur van de voeding.

In voedsel dat in een magnetron is •	
opgewarmd, kan de temperatuur 
in verschillende delen variëren. Blijf 
het voedsel tijdens het opwarm-
proces roeren zodat de warmte 
gelijkmatig wordt verdeeld.
Zorg dat uw baby tijdens het voe-•	
den niet kan rennen of lopen.
Houd uw baby tijdens het voeden •	
altijd in de gaten.



5 Opbergen
Wij raden u aan om het product uit •	
hygiënisch oogpunt op een droge 
en veilige plaats te bewaren.
Houd het product uit de buurt van •	
warmtebronnen of direct zonlicht.
Zorg dat uw baby niet bij het •	
product kan.

Opmerking

Verkleuring is niet van invloed op de  •
prestaties van het product. 
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Nederlands

1 Belangrijk
Lees deze gebruikershandleiding • 
aandachtig door voordat u het 
product gaat gebruiken.
Bewaar deze handleiding goed om • 
deze later te kunnen raadplegen. 



Voor de veiligheid en gezondheid 
van uw kind  
Waarschuwing

Controleer het product altijd  •
zorgvuldig voordat u het gebruikt. 
Stop het gebruik van het product 
onmiddellijk als het product is 
beschadigd of zwakke plekken 
vertoont. 
Reinig het product voordat u het  •
gebruikt. 
Als een baby het product zelfstandig  •
gebruikt, is supervisie van een 
volwassene nodig. 



Let op

Het product is ontworpen voor het  •
voeden van uw kind. 
Gebruik het product nooit in een  •
magnetron of conventionele oven. 
Plaats het product nooit boven op  •
een kachel of in de buurt van een 
warmtebron.
Gebruik het product nooit voor  •
voedsel dat veel olie bevat of voor 
citroen-/sinaasappelschillen.
Verkleurde vlekken of doordringen- •
de geuren kunnen op het product 
achterblijven indien u voedsel met 
een sterke kleur of geur bereidt, 
zoals wortelsap en ui.



2 Reinigen en sterilise-
ren

Reinig het product voor en na elk •	
gebruik.
Reinig het product in warm water •	
met zeep. Spoel het grondig schoon 
en droog het af. 
Het product kan in de vaatwasma-•	
chine. Plaats het in het bovenste 
rek van de vaatwasmachine. 
Bewaar het product niet in •	
droog- en sterilisatiekasten met 
verwarmingselementen.



Let op

Reinig het product nooit met  •
schurende of antibacteriële 
schoonmaakmiddelen of chemische 
oplosmiddelen. 
Gebruik alleen lichtgeconcentreerde  •
schoonmaakmiddelen. Het gebruik 
van overmatig geconcentreerde 
schoonmaakmiddelen kan ertoe 
leiden dat het product barst. Stop 
in dit geval onmiddellijk met het 
gebruik van het product.



3 Voeden
Waarschuwing

Controleer voor het voeden altijd de  •
temperatuur van de voeding.

Zorg dat uw baby tijdens het voe-•	
den niet kan rennen of lopen.
Houd uw baby tijdens het voeden •	
altijd in de gaten.



4 Opbergen
Wij raden u aan om het product uit •	
hygiënisch oogpunt op een droge 
en veilige plaats te bewaren.
Houd het product uit de buurt van •	
warmtebronnen of direct zonlicht.
Zorg dat uw baby niet bij het •	
product kan.

Opmerking

Verkleuring is niet van invloed op de  •
prestaties van het product. 
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