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Inainte de utilizare cititi cu atentie instructiunile si pastrati-le pentru o viitoare consultare.
A. Capac rotativ
B. .Recipient pentru lapte praf cu separator detasabil, pentru 3 doze
C. Recipient de 300ml cu maner, ermetic si gradat cu sistem de atasare <Transport Usor>
Dozatorul pentru lapte faciliteaza hranirea copilului chiar daca sunteti la plimbare. Sistemul va
permite sa aveti 3 doze de lapte praf pentru a pregati cu usurinta laptele chiar si cand sunteti plecati in
calatorii(fig1) Odata ce ati extras separatorul,puteti utiliza recipientul pentru alimente, si recipientul
ermetic de 300 ml cu maner.
PENTRU SIGURANTA COPILULUI SI PENTRU IGIENA:
- Nu lasati ambalajul si componentele sale la indemana copiilor.
- Acest produs se va utiliza numai in prezenta unui adult
- Examinati produsul inainte de fiecare utilizare Eliminati-l de la primele semne de deteriorare.
- Acest produs se poate sparge daca este lovit/trantit
- Verificati intotdeauna temperatura ali9mentelor inainte de a le oferi copiilor., evitati astfel cauzarea
arsurilor copiilor.
- Nu adaugati snururi-risc de spanzurare
- Acest produs nueste o jucarie, daca nu este utilizat nu-l lasati la indemana copiilor.
MODALITATI DE UTILIZARE
CURATARE
- Inainte de spalare demontati complet produsul. Inainte de prima utilizare spalati bine produsul si toate
componentele sale
Spalati de mana, cu un detergent de vase clasic si nu utilizati detergenti abrazivi. Recipientul se poate
spala si in masina de spalat vase dar aceasta curatare este mai agresiva si de aceea produsul se poate
deteriora mai rapid. Dupa spalare va recomandam sa clatiti abundent produsul cu apa curenta.Inainte de
utilizare asigurati-va ca este perfect uscat pt a evita depunerile de lapte praf.
Pentru sterilizarea la rece utilizati solutie dezinfectanta diluata conform indicatiilor de preparare.
Produsul se poate steriloiza si la cald, cu vapori in dispozitivele special concepute sau prin fierbere
timp de 5 minute.
Dupa fiecare utilizare este recomandat sa clatiti abundent produsul pentru a inlatura orice urma de
alimente.
Uscati produsul inainte de a-l depozita intr-un loc uscat si ferit de lumina directa a soarelui
UMPLEREA
- Introduceti alimentele fara sa depaseasca temp de 95ºC si limita maxima indicata de scara
gradata-300ml.
- Cand produsul contine alimente calde, manevrati-l cu atentie pentru a evita riscul; de arsura.
- Nu puteti transporta lichide in recipientul pentru lapte praf.
- Urmariti recomandarile producatorului pentru conservarea siprepararea alimentelor.
- Nu utilizati produsul pentru conservarea si trensportul bauturilor gazoase.
- pigmentarea anumitor alimente(de ex. sosul de rosii)saua a numitor bauturi (de ex. Ceai, suc de fructe)
pot altera culoarea produsului.Acest fenoment nu modifica functionalitatea sau siguranta lui.
CONSERVAREA LA FRIGIDER/CONGELATOR
- Pentru a conserva alimentele mai mult timp, conform recomandariulor fabricantului, puteti pune
recipientele atat in frigider cat si in congelator
- Puteti scrie data si produsul direct pe recipientul de 300 ml, in spatiul special prevazut
- Avertisment: nu recongelati niciodata alimentele odata ce le-ati dezghetat.
Incalzirea alimentelor
- Nu incalziti in cuptorul tradintional, pe plite electricesau cu flacara
- Acordati atentie deosebita atunci cand incalziti in cuptorul cu micro-unde:
- Asigurati-va ca functia grill nu este pornita
- Evitati alimentele cu multa grasime
- Incalziti alimentele la o temperatura si putere joase si daca este cazul mariti-le pe parcurs.
- Inainte de a oferi copilului alimentele, omogenizati-le pentru a repartiza temperatura uniform.
TRANSPORTUL
- Gratie sistemului de atasare <transport usor>, recipientele se pot atasa unul de celalalt(fig2) si de alte
componente ale gamei <<System>> pentru a permite transportul cu usurinta a alimentelor copilului.
- inainte de transport verificati atasarea recipientelor si pastrati-le in pozitie verticala.
- Nu transportati recipientele apucandu-le de maner sau de capacul recipientului pentru laptele praf .
- Recipientul pentru lapte pudre nu poate transporta lichide deoarece capacul cau nu se inchide ermetic.
ADMINISTRAREA ALIMENTELOR



- Alimentele pot fi consumate direct din recipiente sau pot fi rasturnate in farfurie.
- Asezati produasul pe o suprafata plana si staabila, care sa nu fie sensibila la umezeala,, la caldura.Risc
de oparire
- Atunci cand separati cele doua reci[iente va recomandam sa le apucati bine pentru a evita deschderea
accidentala-
- Administarti copilului alimentele conform recomandarilor pediatrului
- Va reamintim ca laptele matern este cel mai bun pentru copiii vostri
IN cazul in care aveti neclaritati referitor la continul acestor recomandari, va rugam sa contactati
sdistribuitorul.
Fabricat in China ; Producator: Artsana SpA - Italia; Importator si distribuitor: Paralela 45
Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; tel/fax: 021/231.06.26

Eticheta
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Sistemul contine un vas cu separator pentru 3 doze de lapte si capac cu sistem de atasare Easy
Transport. Un vas de 300 ml cu gradati, maner si capac ermetic in care se pot transporta alimentele
copilului. Cititi instructiunile de utilizare. Fabricat in China ; Producator: Artsana SpA - Italia
Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2, str. Matac
Gheorghe,nr. 21-23; tel/fax: 021/231.06.26


