
0695110-Canuta girl "360 perfect cup", 12 luni+
Cititi cu atentie instructiunile de utilizare si pastrati-la pentru consultari viitoare. Pentru siguranta si
sanatatea copilului dumneavoastra, AVERTISMENT:
- Acest produs trebuie utilizat numai sub supravegherea unui adult
- Suptul prelungit, continuu de lichide poate antrena aparitia cariilor dentare
- Verificati intotdeauna temperatura alimentelor inainte de a le oferi copilului
- Verificati inainte de utilizare starea produsului si a componentelor sale. Verificati ca bordura sa nu
fie taioasa,iar daca membrana din silicon este deteriorata, inlocuiti-o imediat
- pentru a evita accidentarea, nu lasati copilul sa alerge cu canuta in mana/gura.
- utilizati numai componentele recomandate de producator. Toate componentele din aceasta gama
de produse Chicco, sunt interschimbabile. Manerele nu sunt compatibile cu canutele Chicco din alta
gama. Nu lasati la indemana copiilor componentele neutilizate.
- Pentru a evita deteriorarea, nu lasati produsul in lumina directa a soarelui
MODALITATI DE UTILIZARE-PREGATIRE
- Inainte de prima utilizare, demontati toate componentele canutei si firbeti-le timp de 5 minute.
- Inserati membrana din silicon in inelul canutei, inserand partea perforata pentru filtrarea apei pe
dintii partii superioare a inelului(figA)
_ varsati lichidul in cana fara sa depasiti marcajul maxim (200ml) a gradatiei .
-lichidele vascoase ori sucurile de fructe cu pulpa, pot ingreuna suctiunea. Nu utilizati produsul pentru
lichide gazoase. Nu conservati alimente timp indelungat in canuta. Bauturile colorate intens (ex:ceai,
suc de fructe)pot altera culoarea produsului.
- inserati inelul cu manere pe marginea canutei si strangeti inelul cu membrana pe marginea canutei.
- cand copilul preseaza cu buzele membrana din silicon, permite lichidului sa iasa din cana.
- canuta poate fi utilizata cu sau fara membrana din siloicon.
Dupa ce ati inlaturat membrana, puteti utiliza produsul asemenea unui pahar adevarat pentru a
permite copilului sa gestioneze singurel debitul de lichid.
- inainte de utilizarea canutei, pentru a garanta functionarea , verificati sa fie corect asamblata.
- in timpul transportului tineti cana in pozitie verticala si capacul montat
- Odata ce membrana a fost extrasa, capacul nu mai garanteaza etanseitatea canutei
- puteti incalzi lichidele in ea la cuptorul cu microunde la puterea max de 800w si timp de 3 minute
Introduceti in cuptor canuta fara inel, membrana si capat-pericol de explozie. In cazul in care utilizati
un cuptor cu microunde care are si gratar, asigurati-va ca gratarul nu este pornit. Mixati intotdeauna
alimentele din canuta pentru a uniformiza temperatura lor. Verificati temperatura alimentelor inainte
de a le oferi copiilor.
- nu incalziti alimentele in cuptorul traditional, pe plite electrice sau direct pe flacara.
CURATAREA
- curatati si uscati componentele de mana cu apa calduta si cu un detergent de vase comun., tinand
cont sa eliminati inainte orice reziduu de aliment.
- Nu utilizati produse abrazive, nu folositi ustensile de curatare rigide.
- Toate componentele pot fi spalate in masina pentru spalat vase utilizand un program de spalare
delicat. Acest tip de spalare este mai agresiv si poate accelera uzura produsului. Clatiti de fiecare data
cu apa din abundenta.
- Acest produs poate fi sterilizat la rece cu solutie dezinfectanta sau la cald cu ajutorul aparatelor
special destinate. Dupa prima utilizare nu mai fierbeti acest produs.
Dupa curatare uscati cu atentie produsul si componentele sale si depozitati-l intr-un loc uscat si curat,
ferit de lumina soarelui si surse de caldura
- curatati canuta inainte de utilizare.
Pentru detalii suplimentare contactati distribuitorul.
Fabricat in China. Producator ARTSANA SpA,Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti,
sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; tel: 021/231.14.56 /fax: 021/231.06.26




