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Norsk

1 Viktig
Les denne brukerhåndboken nøye •	
før du bruker produktet.
Ta vare på denne brukerhåndbo-•	
ken til fremtidig bruk. 

For barnets sikkerhet 
Advarsel

Kontroller produktet nøye hver  •
gang du skal bruke det. Slutt å bruke 
produktet umiddelbart hvis du 
oppdager at det er skadet eller har 
andre svakheter. 
Rengjør produktet før bruk.  •
Barnet bør ikke benytte seg av  •
produktet alene uten tilsyn fra en 
voksen. 



2 Rengjøring og sterili-
sering

Rengjør produktet før og etter •	
bruk.
Rengjør produktet i varmt såpe-•	
vann, skyll det nøye og tørk det. 
Produktet kan vaskes i oppvaskmas-•	
kin. Vask produktet i det øverste 
stativet i oppvaskmaskinen. 
Produktet kan steriliseres i sterili-•	
seringsapparat. 



Forsiktig

Bruk aldri skuremidler, antibakteri- •
elle rengjøringsmidler eller kjemiske 
løsemidler. 
Bruk rengjøringsmidler med  •
passende konsentrasjon. Sterkt 
konsentrerte rengjøringsmidler 
kan på sikt føre til at produktet slår 
sprekker. Slutt i så fall umiddelbart å 
bruke produktet.



3 Tilberede mat

Forsiktig

Ikke legg produktet i en vanlig ovn. •
Når du bruker produktet i en mikro- •
bølgeovn med grillfunksjon, må du 
ALDRI bruke grillfunksjonen.
Ikke tilsett for mye olje eller sukker  •
når du varmer mat med dette 
produktet som beholder. 
Bruk aldri dette produktet til mat  •
som er tilsatt mye olje eller skall fra 
sitroner eller appelsiner.
Mat med sterk farge eller lukt, f.eks.  •
gulrotsaft eller løk, kan etterlate seg 
fargeflekker	eller	langvarig	lukt	på	
produktet.



Bruke mikrobølgeovn
Mikrobølgeovnens instruksjoner •	
skal alltid følges.
Kontroller at produktet inneholder •	
mat eller vann før du putter det inn 
i mikrobølgeovnen. 
Varmen kan fordeles ujevnt når •	
mat varmes i mikrobølgeovnen. 



4 Mating
Advarsel

Kontroller alltid temperaturen på  •
maten før du mater barnet.

Mat som er varmet i mikrobølge-•	
ovn kan ha ujevn temperatur. Rør 
i maten under oppvarmingen for å 
sørge for jevn varmefordeling.
Ikke la barnet gå eller løpe under •	
matingen.
Sørg alltid for å ha barnets opp-•	
merksomhet under matingen.



5 Oppbevaring
Produktet bør oppbevares på et •	
tørt og sikkert sted for å opprett-
holde god hygiene.
Hold produktet unna varmekilder •	
og direkte sollys.
Oppbevar produktet utilgjengelig •	
for barnet.

Merknad

Avfarging påvirker ikke produktets  •
funksjon. 
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Norsk

1 Viktig
Les denne brukerhåndboken nøye • 
før du bruker produktet.
Ta vare på denne brukerhån-• 
dboken til fremtidig bruk. 

For barnets sikkerhet 
Advarsel

Kontroller produktet nøye hver  •
gang du skal bruke det. Slutt å bruke 
produktet umiddelbart hvis du 
oppdager at det er skadet eller har 
andre svakheter. 
Rengjør produktet før bruk.  •
Barnet bør ikke benytte seg av pro- •
duktet alene uten tilsyn fra en voksen. 



Forsiktig

Produktet er beregnet på mating. •  
Putt aldri produktet inn i en mikro- •
bølgeovn eller en vanlig ovn. 
Sett aldri produktet på en ovn eller i  •
nærheten av varmekilder.
Bruk aldri produktet til mat som er  •
tilsatt mye olje eller skall fra sitroner 
eller appelsiner.
Mat med sterk farge eller lukt, f.eks.  •
gulrotsaft eller løk, kan etterlate seg 
fargeflekker eller langvarig lukt på 
produktet.



2 Rengjøring og sterili-
sering

Rengjør produktet før og etter • 
bruk.
Rengjør produktet i varmt såpe-• 
vann, skyll det nøye og tørk det. 
Produktet kan vaskes i oppvask-• 
maskin. Vask produktet i det øver-
ste stativet i oppvaskmaskinen. 
Ikke oppbevar produktet i tørke-/• 
desinfiseringsskap med varmeele-
menter.



Forsiktig

Bruk aldri skuremidler, antibakteri- •
elle rengjøringsmidler eller kjemiske 
løsemidler. 
Bruk rengjøringsmidler med  •
passende konsentrasjon. Sterkt 
konsentrerte rengjøringsmidler 
kan på sikt føre til at produktet slår 
sprekker. Slutt i så fall umiddelbart å 
bruke produktet.

3 Mating

Advarsel

Kontroller alltid temperaturen på  •
maten før du mater barnet.



Ikke la barnet gå eller løpe under • 
matingen.
Sørg alltid for å ha barnets opp-• 
merksomhet under matingen.

4 Oppbevaring
Produktet bør oppbevares på et • 
tørt og sikkert sted for å opprett-
holde god hygiene.
Hold produktet unna varmekilder • 
og direkte sollys.
Oppbevar produktet utilgjengelig • 
for barnet.

Merknad

Avfarging påvirker ikke produktets  •
funksjon. 
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