Înregistraţi produsul dvs. la adresa :
www.philips.com/AVENT

SCF722

şi obţineţi asistenţă pentru acesta.

Linguriţă pentru copii

Instrucţiuni importante pentru siguranţă
Pentru siguranţa şi sănătatea copilului dvs., este necesară supravegherea acestuia când
foloseşte linguriţa.
• Înainte de a folosi pentru prima dată linguriţa, precum şi după fiecare utilizare, curăţaţi şi
sterilizaţi linguriţa.
• Înainte de fiecare folosire, verificaţi linguriţa. Dacă observaţi că s-a deteriorat sau că a
apărut vreo crăpătură, încetaţi imediat să o mai folosiţi.

Avertizare

• Nu permiteţi copilului dvs. să fugă sau să meargă în timp ce este hrănit.

Atenţie

• Linguriţa este destinată hrănirii copilului. Nu o folosiţi pentru prepararea mâncării.
• Produsul conţine oţel inoxidabil. Din acest motiv nu este indicat să fie utilizat într-un
cuptor de microunde.
• Verificaţi temperatura mâncării înainte de a o oferi copilului.
• Nu îndoiţi prea mult linguriţa.
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Curăţare şi sterilizare
Atenţie :

• Nu folosiţi niciodată praf de curăţat abraziv, agenţi de curăţare antibacterieni sau solvenţi
chimici.
• Nu aşezaţi linguriţa direct pe suprafeţe curăţate cu agenţi antibacterieni.
• Coloranţii alimentari pot decolora linguriţa.
• Utilizaţi substanţele de curăţare în concentraţa adecvată. Dacă sunt folosite concentraţii
prea ridicate ale acestora, este posibil ca linguriţa să se fisureze.
• Curăţaţi cu grijă linguriţa, într-o soluţie de apă caldă cu săpun, folosind o pânză pentru
vase, apoi clătiţi-o bine în apă curată. Linguriţa poate fi curăţată şi aşezând-o în sertarul
superior al maşinii de spălat vase.

Depozitare
Atenţie :

• Nu aşezaţi niciodată linguriţa în apropierea flăcărilor sau a altor surse de căldură. Protejaţi-o
totodată de radiaţii solare directe.
• Pentru menţinerea igienei, depozitaţi linguriţa într-un recipient curat, uscat şi protejat de
un capac.

Observaţie :

• Această linguriţă pentru învăţarea copiilor să mănânce este destinată bebeluşilor cu vârsta
de până la 12 luni. Pentru copiii de 12 luni sau mai mari, firma Philips AVENT vă oferă
furculiţe şi linguriţe, cum ar fi cele de modelul SCF712. Pentru mai multe informaţii legate
de produse, vizitaţi adresa de internet www.philips.com/AVENT
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