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Instructiuni de utilizare
Va rugam sa cititi aceste instructiuni si sa le pastrati pentru o viitoare consultare.
Pentru siguranta si sanatatea copilului tau. Atentie!
Intotdeauna utilizati acest produs sub atenta supraveghere a unui adult. Suptul continuu si prelungit poate
cauza probleme dentare. Intotdeauna verificati temperatura lichidelor inainte de a le da copiilor sa bea. Nu
lasati la indemana copiilor ambalajul sau componentele acestuia. Nu lasati copiii sa mearga, sa alerge sau sa
se joace avand cana in mana sau band din ea. Copiii lasati nesupravegheati se pot rani daca se impiedica si
cad sau daca desfac componentele canii. Inspectati cu atentie produsul si fiecare componenta a acestuia.
Aruncati-o la primul semn de deteriorare sau uzura. Paiul si valva anticurgere nu trebuie lasate la indemana
copiilor. Canuta cu pai nu este potrivita utilizarii unui copil cu varsta de 6 luni.
Precautii! Nu utilizati alte componente decat cele incluse sau recomandate de catre producator pentru a
nu periclita siguranta produsului. Lichidele din canuta pot fi incalzite in cuptorul cu microunde, dar
asigurati-va ca inainte de aceasta procedura ati inlaturat capacul/paiul de silicon/paiul rigid din interiorul
canutei/valva anticurgere.
Daca utilizati cuptorul cu microunde pentru incalzirea lichidului, acesta poate ajunge la temperaturi foarte
mari. Se recomanda ca inainte de a oferi canuta copilului, sa o agitati bine, pentru a distribui in mod egal
temperatura lichidului.
Nu incalziti canuta la flacara deschisa, pe plite sau in cuptoare electrice. Nu incercati sa separati cele doua
“camere” ale canutei (cea externa de cea interna, care mentine lichidul la o anumita temperatura. Nu
expuneti produsul la soare sau in apropierea unei surse directe de caldura.
Pregatire si utilizare: Spalati si uscati canuta si componentele sale inainte si dupa fiecare utilizare. Inserati
paiul de silicon prin orificiul capacului cu filet si trageti de el pentru a-i asigura o montare corecta. Inserati
cu fermitate valva anticurgere in orificiul situat in partea ovala a valvei anticurgere. Valva anticurgere si
paiul rigid pot fi inlaturate, astfel incat nivelul de suctiune sa devina mai rapid si continuu. Pentru a preveni
orice urma de scurgere a lichidului, nu umpleti canuta in mod excesiv. Cand o transportati, mentineti
intotdeauna canuta in pozitie verticala si inchideti intotdeauna dispozitivul inserat in capac, pentru
apreveni scurgerile nedorite. A se utiliza numai pentru lichide. Lichidele cu consitenta densa ori sucurile cu
pulpa de fructe pot bloca orificiul paiului de silicon. A nu se utiliza in cazul bauturilor acidulate. Aceasta
canuta nu este indicata pentru depozitarea lichidelor pentru o perioada indelungata.
Curatarea: Spalati de mana toate componentele canutei, utilizand apa calda si detergent lichid normal
pentru vase, avand grija sa inlaturati toate reziduurile lichidelor.
Nu utilizati substante sau produse abrazive. Nu utilizati produse rigide pentru curatarea valvei anticurgere
si a paiului. Toate componentele canutei, cu exceptia paiului de silicon, pot fi curate in masina de spalat
vase, utilizand un program pentru produse delicate. Utilizarea acestui tip de curatare pentru perioade
indelungate poate deteriora produsul in timp. Intotdeauna clatiti foarte bine canuta si componentele sale
dupa fiecare spalare. Valva anticurgere trebuie curatata cu mana si clatita, trecand-o prin mai multe jeturi
de apa, pentru a nu deteriora componentele din silicon. Inaite de reasamblarea valvei, asigurati-va ca acea
portiune din silicon este corect pozitionata. In caz contrar, repozitionati-o.Nu se recomanda utilizarea
solutiilor pentru dezinfectare la rece. Dupa curatare, uscati cu grija toate componentele di depozitati-le
intr-un loc uscat si curat, departe de lumina soarelui sau surse de caldura.

In cazul in care intampinati dificultati sau neclaritati cu privire la continutul acestor instructiuni de
utilizare va rugam sa contactati producatorul Artsana S.p.A sau distribuitorul acestui produs.
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


