
06824 - Canuta 12 luni+, 0%BPA. Cioc tare pentru facilitarea trecerii de la
supt la baut. Va ajuta copilul sa invete sa bea la masa si devine primul sau
pahar. *In conformitate cu legislatia in vigoare. Pastrati pentru viitoare
consultari. Instructiuni de utilizare in interior. Pentru siguranta si sanatatea
copilului dvs.: Avertismente! Utilizati intotdeauna acest produs sub stricta
supraveghere a unui adult. Suptul continuu si prelungit va produce carii
dentare. Nu lasati la indemana copiilor componentele pe care nu le utilizati, in
mod special supapa anti-curgere. Nu utilizati ciocul in loc de suzeta. Verificati
cu grija produsul si toate componentele acestuia inainte de fiecare utilizare.
Aruncati produsul sau componentele la primele semne ale deteriorarii acestora.
Nu lasati la indemana copiilor ambalejele si componentele acestuia. Nu
permiteti copiilor sa se joace, sa mearga sau sa alerge cu canuta in mana sau
gura pentru prevenirea accidentelor. Lichidele din canuta pot fi incalzite la
cuptorul cu microunde, asigurandu-va inainte ca au fost inlaturate
capacul/ciocul/valva anti-curgere si manerele. Incalzit la cuptorul cu microunde,
continutul acesteia poate atinge temperaturi inalte. Va sfatuim sa amestecati
continutul pentru a va asigura ca temperatura acestuia este distribuita uniform,
inainte de a da canuta copilului vostru. Nu incalziti canuta pe foc, plita sau
cuptor electric traditional. Nu expuneti produsul in lumina solara, in dreptul
unei surse de caldura sau nu scufundati in lichide dezinfectante (solutii de
sterilizat) mai mult decat este recomandat, deoarece acestea pot deteriora
produsul. Nu utilizati alte componente decat cel furnizate, deoarece acest
lucru va compromite siguranta produsului. Preparare si utilizare: Inainte de
prima utilizare, inlaturati toate componentele si puneti-le la fiert timp de 5
minute. Aceasta asigura igiena lor. Curatati si uscati complet produsul si
componentele acestuia inainte si dupa fiecare utilizare. Introduceti valva
anti-curgere in spatele ciocului rigid si apoi fixati baza ciocului in pahar. Nu
umpleti canuta in exces, pentru a preveni revarsarea continutului. Pentru a
invata copilul sa bea, canuta poate fi utilizata fara valva anti-curgere, oferind
astfel o suctiune mai rapida si continua. Canuta poate fi transformata intr-un
pahar, inlaturand ciocul si manerele. Se recomanda pastrarea canutei in
pozitie verticala, cu capacul fixat in timpul transportului. Puneti in canuta numai
lichide. Lichidele dense sau sucurile care nu au fost filtrate adecvat pot bloca
ciocul si valva, facand dificila suctiunea. Nu utilizati bauturi carbogazoase.
Aceasta canuta nu este recomandata pentru depozitarea alimentelor pe
perioade lungi de timp. Curatarea: Spalati manual toate componentele cu apa
calda si detergent lichid obisnuit, avand grija sa eliminati toate reziduurile
bauturii. Nu utilizati produse abrazive. Nu utilizati instrumente rigide pentru
curatarea valvei. Toate componentele, cu exceptia valvei, pot fi spalate in
masina de spalat vase la un program de spalare delicat. Astfel, un program de
spalare agresiv poate decolora produsul in timp. Clatiti bine intotdeauna toate
componentele dupa fiecare spalare. Valva anti-curgere trebuie spalata manual,
delicat doar cu apa, fara a deteriora partile din silicon. Inainte de asamblarea
valvei, asigurati-va ca banda de silicon este in pozitia corecta. Daca nu este in
pozitia corecta, asezati-o la loc. Toate componentele canutei pot fi igienizate
prin fierbere. Nu recomandam utilizarea lichidelor de sterilizat. Dupa curatare,
uscati cu grija toate componentele si pastrati-le intr-un loc curat si uscat,
departe de lumina solara si de orice sursa de caldura. Daca aveti nelamuriri cu
privire la interpretarea acestui manual de instructiuni va rugam contactati
distribuitorul sau Artsana S.p.A




