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Slovenščina

1 Pomembno
Pred uporabo izdelka pozorno •	
preberite ta uporabniški 
priročnik.
Uporabniški	priročnik	shranite	•	
za poznejšo rabo. 



Za varnost in zdravje vašega 
otroka  
Opozorilo

Izdelek pred vsako uporabo  •
natančno	preverite.	Če	
opazite znake poškodovanja 
ali obrabljenosti, izdelek takoj 
prenehajte uporabljati. 
Izdelek	pred	uporabo	očistite.	 •
Če	izdelek	uporablja	otrok,	ga	 •
mora pri tem nadzorovati odrasla 
oseba. 



2 Čiščenje in 
sterilizacija
Izdelek	očistite	pred	in	po	•	
vsaki uporabi.
Izdelek	očistite	v	topli	milnici;	•	
temeljito ga sperite in osušite. 
Izdelek je primeren za pranje •	
v pomivalnem stroju. Operite 
ga v zgornjem predalu 
pomivalnega stroja. 
Izdelek je primeren za •	
sterilizatorje. 



Pozor

Ne uporabljajte jedkih in  •
protibakterijskih	čistilnih	sredstev	
ali	kemičnih	topil.	
Uporabljajte	čistilna	sredstva	 •
primerne	koncentracije.	Čistilna	
sredstva previsoke koncentracije 
lahko	povzročijo,	da	izdelek	
sčasoma	razpoka.	V	tem	
primeru izdelek takoj prenehajte 
uporabljati.



3 Priprava hrane

Pozor

Izdelka ne postavljajte v kuhinjsko  •
pečico.
Če	izdelek	uporabljate	v	 •
mikrovalovni	pečici	s	funkcijo	
peke,	te	funkcije	NIKOLI	ne	
uporabljajte. 
Če	hrano	segrevate	v	izdelku,	ne	 •
dodajte	preveč	olja	ali	sladkorja.	
Izdelka ne uporabljajte za hrano  •
z veliko olja ali limoninimi/
pomarančnimi	olupki.	
Hrana	z	močno	barvo	ali	vonjem,	 •
npr.	korenčkov	sok	ali	čebula,	
lahko na izdelku pusti barvne 
madeže	ali	trdovraten	vonj.



Uporaba mikrovalovne pečice
Upoštevajte navodila za •	
mikrovalovno	pečico.
Ko	izdelek	postavite	v	•	
mikrovalovno	pečico,	
zagotovite, da vsebuje hrano 
ali vodo. 
Hrana	v	mikrovalovni	pečici	•	
mogoče	ne	bo	pogreta	
enakomerno. 



4 Hranjenje

Opozorilo

Pred hranjenjem preverite  •
temperaturo hrane.

Temperatura hrane, ki je •	
bila pogreta v mikrovalovni 
pečici,	je	na	različnih	delih	
lahko	različna.	Enakomerno	
porazdelitev toplote 
zagotovite tako, da hrano med 
segrevanjem mešate.
Pazite, da otrok med •	
hranjenjem	ne	hodi	ali	teče.
Med hranjenjem pazite na •	
otroka.



5 Shranjevanje
Zaradi zagotavljanja higiene •	
je	priporočljivo,	da	izdelek	
hranite na suhem in varnem 
mestu.
Izdelka ne postavljajte •	
blizu toplotnega vira ali na 
neposredno	sončno	svetlobo.
Izdelek hranite izven dosega •	
otroka.

Opomba

Razbarvanje ne vpliva na  •
delovanje izdelka. 
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Slovenščina

1 Pomembno
Pred uporabo izdelka pozorno •	
preberite ta uporabniški 
priročnik.
Uporabniški	priročnik	shranite	•	
za poznejšo rabo. 



Za varnost in zdravje vašega 
otroka 
Opozorilo

Izdelek pred vsako uporabo  •
natančno	preverite.	Če	
opazite znake poškodovanja 
ali obrabljenosti, izdelek takoj 
prenehajte uporabljati. 
Izdelek	pred	uporabo	očistite.	 •
Če	izdelek	uporablja	otrok,	ga	 •
mora pri tem nadzorovati odrasla 
oseba. 



Pozor

Ta izdelek je namenjen za  •
hranjenje.
Izdelka ne postavljajte v  •
mikrovalovno	ali	kuhinjsko	pečico.	
Izdelka	ne	postavljajte	na	peč	ali	v	 •
bližino	toplotnega	vira.
Izdelka ne uporabljajte za hrano  •
z veliko olja ali limoninimi/
pomarančnimi	olupki.
Hrana	z	močno	barvo	ali	vonjem,	 •
npr.	korenčkov	sok	ali	čebula,	
lahko na izdelku pusti barvne 
madeže	ali	trdovraten	vonj.



2 Čiščenje in 
sterilizacija
Izdelek	očistite	pred	in	po	•	
vsaki uporabi.
Izdelek	očistite	v	topli	milnici;	•	
temeljito ga sperite in osušite. 
Izdelek je primeren za pranje •	
v pomivalnem stroju. Operite 
ga v zgornjem predalu 
pomivalnega stroja. 
Izdelek je primeren za •	
sterilizatorje. 



Pozor

Ne uporabljajte jedkih in  •
protibakterijskih	čistilnih	sredstev	
ali	kemičnih	topil.	
Uporabljajte	čistilna	sredstva	 •
primerne	koncentracije.	Čistilna	
sredstva previsoke koncentracije 
lahko	povzročijo,	da	izdelek	
sčasoma	razpoka.	V	tem	
primeru izdelek takoj prenehajte 
uporabljati.



3 Hranjenje

Opozorilo

Pred hranjenjem preverite  •
temperaturo hrane.

Pazite, da otrok med •	
hranjenjem	ne	hodi	ali	teče.
Med hranjenjem pazite na •	
otroka.



4 Shranjevanje
Zaradi zagotavljanja higiene je •	
priporočljivo,	da	izdelek	hranite	
na suhem in varnem mestu.
Izdelka ne postavljajte •	
blizu toplotnega vira ali na 
neposredno	sončno	svetlobo.
Izdelek hranite izven dosega •	
otroka.

Opomba

Razbarvanje ne vpliva na  •
delovanje izdelka. 
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