BABY CARE CUMISÜVEG 250ML HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kérjük, figyelmesen olvassa el a következő utasításokat, mielőtt
használná a terméket. Biztos helyen őrizze meg ezt az útmutatót a
jövőbeli problémák megoldása érdekében.
Figyelem!
Kövesse pontosan az utasításokat! Az utasítások betartása biztosítja a termék biztonságos használatát.
Különösen figyeljen oda a figyelmeztetésekre és így megelőzheti gyermeke esetleges komoly sérüléseit és garantálhatja biztonságát!
Kizárólag önt terheli felelősség a gyermeke biztonságát érintően, amennyiben nem tartja be pontosan az útmutató figyelmeztetéseit és
előírásait!
Köszönjük, hogy termékünket választotta!
Kérjük tartsa meg ezt a tájékoztatót, amely fontos információkat tartalmaz.
Soha ne hagyja a gyereket felügyelet nélkül!
Mielőtt használná és a gyereknek adná a terméket, távolítsa el a műanyag csomagolókat, kötözőket, mert fulladást okozhat.
Köszönjük, hogy termékünket választotta!
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Rendeltetésszerű használat
Baba etetésére és itatására használja a terméket.
Mindenféle szakszerűtlen használat veszélyes lehet.
Biztonsági tudnivalók
Minden etetés előtt ellenőrizze az étel vagy ital hőmérsékletét.
A terméket mindig felnőtt felügyelete mellett használja!
Soha ne használja az etető cumikat nyugtató cumiként!
Tartsa távol gyermekétől a csomagoló anyagot, mert fulladást okozhat!
Ne használjon olyan kiegészítő részeket, amelyeket nem a gyártó cég ajánl, ill., amelyeket nem tartozékként kínálnak.
Tárolás és Használat
Újszülött kortól egészen 2 éves korig használható
Mikrohullámú sütőben melegíthető és sterilizálható
Ne tárolja hőforrás közelében, vagy ne tegye ki napfény közvetlen hatásának!
Ne tárolja oldószerekkel vagy erős vegyianyagokkal együtt, vagy ne engedje, hogy érintkezzen velük!
Használaton kívül minden komponens gyermekektől távol tartandó!
Biztonsági és higiéniai okokból ajánlott a cumirészt 2 havonta lecserélni.
Lezárt cumiban ne melegítsen ételt!
Tisztítás
-

Használatba vétel előtt mosogassa el a terméket!
Mosogassa el langyos, mosogatószeres vízben, majd öblítse le tiszta vízben, vagy mosogatógéppel mosogassa el (csak a felső
tárolórekeszben).
Ne használjon oldószereket vagy erős vegyi anyagokat!
Ne fordítsa ki a cumit tisztításkor!

