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Instructiuni de utilizare

Cititi cu atentie aceste instructiuni si pastrati-le pentru consultari viitoare.

Farfuria termica va permite sa pastrati mancarea calda in timpul mesei.

Pentru siguranta si sanatatea copilului, ATENTIE:

Acest produs trebuie utilizat sub supravegherea unui adult. Verificati produsul inainte de fiecare utilizare. Aruncati-l
de la primele semne de deteriorare.

Verificati intotdeauna temperatura alimentelor, inainte de a le oferi copiilor.

Produsul se poate sparge daca este trantit.ATENTIE: Nu incalziti niciodata farfuria cu rezervorul pentru apa calda,
fara sa extrageti partea superioara.

Acest produs nu este o jucarie, nu-l lasati la indemana copiilor. Nu lasati la indemana copiilor ambalajul sau partile
sale componente.

Pregatirea pentru utilizare

Inainte de prima utilizare spalati produsul cu detergent clasic pentru vase si clatiti abundent.

Inainte de orice utilizare asigurati-va ca produsul este curat. Pentru siguranta, utilizati produsul pe o suprafata neteda,
plana si stabila

NU asezati produsul pe suprafete fragile sensibile la umiditate/caldura. Nu puneti alimente prea calde in farfurie
(max.40ºC). Verificati temperatura alimentelor inainte de a le oferi copiilor si omogenizati pentru a repartiza uniform
temperatura . Extrageti partea superioara si varsati maximum 230 ml de apa calda ( la max. 50ºC) in rezervor. Fixati
cu atentie partea superioara astfel incat copilul sa n-o poata extrage. Nu utilizati niciodata farfuria rezervor fara capac.
Acest produs nu este conceput pentru conservarea alimentelor si nici pentru prepararea lor. Puteti incalzi la cuptorul
cu microunde alimentele, in farfuria pentru alimente. Puteti incalzi apa din rezervor la cuptorul cu microunde, numai
daca ati extras capacul recipientului.

ATENTIE: Incalzirea la micounde poate creste excesiv temperatura alimentelor, testati-le inainte de a le oferi
copiilor; este posibil ca tempera alimentelor sa nu fie uniforma. Omogenizati intotdeauna alimentele dupa incalzire
pentru a repartiza temperatura uniform. Nu utilizati niciodata functia Grill a cuptorului cu microunde. Excesul de
ulei sau zahar pot deteriora farfuria atunci cand o incalziti. Alimentele foarte colorate (ex. morcovi) pateaza farfuria.
NU incalziti in cuptorul clasic, pe plitele electrice si nu congelati.

CURATARE

Curatati produsul intotdeauna, imediat dupa ce l-ati utilizat, eliminati apa complet din recipient. Recomandam sa
curatati farfuria cu un detergent clasic de vase. Nu utilizati bureti sau detergenti abrazivi, anitibacterieni sau solventi
chimici. Puteti spala produsul in masina de spalat vasele la 45ºC max. (deoarece acest tip de curatare este mai agresiv,
produsul se va deteriora in timp mai scurt). Clatiti in mod special interiorul rezervorului si scurgeti apa complet!
Pentru a evita depunerile de calcar, va recomandam ca cel putin 1data/luna, sa curatati produsul cu o solutie
formata din apa si otet alb, in cantitati egale. Turnati solutia in recipient, puneti capacul si agitati. Lasati solutia peste
noapte sa actioneze, apoi clatiti de mai multe ori cu apa rece. Depozitati produsul intr-un loc uscat, ferit de lumina
soarelui si de surse de caldura. In caz de nesiguranta in ceea ce priveste interpretarea acestor descrieri, contactati
distribuitorul.
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Cititi instructiunule de utilizare si pastrati-le pentru consultari viitoare.

Farfuria din categoria <<incepator>>, cu recipient termic, este special conceputa pentru ca bebelusul sa primeasca
primele mese in liniste si cu bucurie. Gratie recipientului in care puneti apa calda, alimentele se mentin la o
temperatura optima pe tot parcursul mesei. Datorita spatiului pentru sprijinire a linguriutei, a bazei antiderapante si
a formei ergonomice, farfuria este foarte usor de folosit. Goliti baza de aspa calda, curatati cu detergent pentru vase
si uscati inainte de depozitare. Nu utilizati bureti si deteregenti abrazivi, nici solventi chimici. Omogenizati
alimentele pentru a uniformiza temperatura, inainte de a le oferi copiilor. Fabricat in China Producator: Artsana
SpA-Italia.Importator si distribuitor: Paralela Turism SRL, Bucuresti, str. Ghe. Matac nr. 21-23, sector
2.tel/fax: 021/231.06.26


