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Svenska

1 Viktigt!
Läs användarhandboken noggrant •	
innan du använder produkten.
Behåll användarhandboken för •	
framtida bruk. 

För ditt barns säkerhet och hälsa 
Varning

Kontrollera alltid produkten nog- •
grant innan du använder den. Sluta 
omedelbart använda produkten när 
du upptäcker en skada eller svaghet. 
Rengör produkten innan du använ- •
der den för första gången. 
Barnet ska alltid använda produkten  •
under överinseende av en vuxen. 



2 Rengöring och steri-
lisering

Rengör produkten före/efter varje •	
användning.
Tvätta produkten i varmt vatten •	
med tvål, skölj noggrant och torka. 
Produkten tål att maskindiskas. •	
Diska den i diskmaskinens övre 
korg. 
Produkten kan steriliseras i •	
sterilisator. 



Var försiktig

Använd aldrig starka, anti-bakteriella  •
medel eller kemiska lösningar. 
Använd rengöringsmedel med  •
lämplig koncentration. Om du 
använder rengöringsmedel med 
för hög koncentration kan det 
orsaka att produkten spricker. I så 
fall ska du omedelbart sluta använda 
produkten.



3 Tillreda mat

Var försiktig

Använd aldrig produkten i en  •
vanlig ugn.
När du använder produkten i en  •
mikrovågsugn med grillfunktion får 
du ALDRIG använda grillfunktionen 
tillsammans med produkten.
Tillsätt aldrig för mycket olja eller  •
socker när du värmer mat och an-
vänder produkten som en behållare. 
Använd aldrig produkten med mat  •
som är smaksatt med mycket olja 
eller citron-/apelsinskal.
Mat med starka färger eller dofter  •
kan	orsaka	färgfläckar	eller	kvardrö-
jande lukt på produkten.



Användning i mikrovågsugn
Följ alltid mikrovågsugnens •	
instruktioner.
När du sätter in produkten i •	
mikrovågsugnen ser du till att den 
innehåller mat eller vatten. 
Mat kan värmas upp ojämnt i •	
mikrovågsugn. 



4 Matning
Varning

Kontrollera alltid matens temperatur  •
innan matning.

Olika delar av mat som har värmts •	
i mikrovågsugn kan ha olika tempe-
ratur.	Rör	om	maten	flera	gånger	
under uppvärmningen för att få en 
jämn värmefördelning.
Se till att ditt barn inte springer •	
eller går under matningen.
Håll alltid uppsikt över ditt barn •	
under matningen.



5 Förvaring
Av hygieniska skäl rekommenderas •	
en torr och säker plats för förvaring 
av produkten.
Håll produkten borta från värme-•	
källor eller direkt solljus.
Förvara produkten utom räckhåll •	
från ditt barn.

Kommentar

Missfärgning påverkar inte produk- •
tens prestanda. 
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Svenska

1 Viktigt!
• Läs användarhandboken noggrant 

innan du använder produkten.
Behåll användarhandboken för • 
framtida bruk. 

För ditt barns säkerhet och hälsa 
Varning

Kontrollera alltid produkten noggrant  •
innan du använder den. Sluta 
omedelbart använda produkten när 
du upptäcker en skada eller svaghet. 
Rengör produkten innan du använder  •
den för första gången. 
Barnet ska alltid använda produkten  •
under överinseende av en vuxen. 



Var försiktig

Produkten är avsedd för matning. •  
Sätt inte in produkten i mikrovågsugn  •
eller en vanlig ugn. 
Ställ aldrig produkten på spisen eller  •
nära en värmekälla.
Använd aldrig produkten med mat  •
som är smaksatt med mycket olja 
eller citron-/apelsinskal.
Mat  • med starka färger eller dofter 
kan orsaka färgfläckar eller kvardrö-
jande lukt på produkten.



2 Rengöring och steri-
lisering

Rengör produkten före/efter varje • 
användning.
Tvätta produkten i varmt vatten • 
med tvål, skölj noggrant och torka. 
Produkten tål att maskindiskas. • 
Diska den i diskmaskinens övre 
korg. 
Förvara inte produkten i tork- och • 
steriliseringsskåp med värme-
element.



Var försiktig

Använd aldrig starka, anti-bakteriella  •
medel eller kemiska lösningar. 
Använd rengöringsmedel med  •
lämplig koncentration. Om du 
använder rengöringsmedel med 
för hög koncentration kan det 
orsaka att produkten spricker. I så 
fall ska du omedelbart sluta använda 
produkten.



3 Matning

Varning

Kontrollera alltid matens temperatur  •
innan matning.

Se till att ditt barn inte springer • 
eller går under matningen.
Håll alltid uppsikt över ditt barn • 
under matningen.



4 Förvaring
Av hygieniska skäl rekommenderas • 
en torr och säker plats för förvaring 
av produkten.
Håll produkten borta från värme-• 
källor eller direkt solljus.
Förvara produkten utom räckhåll • 
från ditt barn.

Kommentar

Missfärgning påverkar inte produk- •
tens prestanda. 
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