
TERMOS BIBERON

Inainte de folosire cititi instructiunile si pastrati-le pentru eventuale consultatii ulterioare.

Cu ajutorul termosului Step Up Family din otel inoxidabil, vei putea mentine calde sau reci toate alimentele din biberon.

Termosul este conceput pentru orice format de biberon al gamelor Chicco Well Being si StepUp,mentinand temperatura alimentelor din interior constanta pentru 5 ore.

Mai mult ,termosul este insotit de doi adaptori (unul compatibil cu biberoanele din gama Chicco Step Up si un altul compatibil cu biberoanele din gama Chicco Well Being )utili
pentru facilitarea extragerii biberonului si pentru mentinerea stabilitatii in interiorul termosului.Poate fi utilizat si fara cei doi adaptori ,ca un termos clasic pentru alimente solide
calde si reci sau bauturi proaspete.Corpul termosului este realizat din otel inoxidabil ,pentru garantia unei igiene si rezistente maxime.

ATENTIONARI

ATENTIE;Acest produs nu este destinat pregatirii sau conservarii alimentelor ci se foloseste exclusiv pentru mentinerea calda sau rece a alimentelor, o perioada limitata de
timp(nu mai mult de 5 ore),aceasta depinzand chiar si de temperatura initiala a alimentelor in momentul introducerii in recipient si de temperatura ambientala si/sau externa.

-Indepartati si tineti departe de copii toate componentele ambalajului(saci din plastic, cartoane etc)

-Pentru biberoanele din sticla gama Chicco Nature Glass:Folositi intotdeuna adaptorul pentru gama de biberoane Well Being,evitand contactul biberonului din sticla cu peretii
de otel,care ar putea cauza spargerea biberonului.

- Se recomanda a nu se folosi alte modele si/sau producatori de biberoane din sticla ,deoarece adaptorii sunt realizati in mod expres pentru biberoanele Chicco gamele Step Up si
Benessere.

-Bauturile pot fi introduse in termos in contact direct cu peretii termosului (fara a folosi un biberon);in acest caz asigurati-va ca interiorul termosului este bine curatat .

-Nu folositi termosul pentru conservarea si transportul bauturilor acidulate.

-Nu introduceti termosul in congelator.

-Curatati cu grija termosul inainte si dupa fiecare utilizare.

-Nu folositi produse abrasive la curatarea termosului.

-Uscati termosul cu grija folosind o panza moale, imediat dupa spalare.

-Nu spalati niciodata termosul si componentele /accesoriile in masina de spalat vase.

-Nu sterilizati la cald si la rece termosul si accesoriile sale .

-Verificati intotdeuna ca temperatura alimentelor/bauturilor din termos sa fie potrivita(max:37C)inainte de a le da copilului.

-Folositi acest termos numai pentru biberoane sau bauturi .

Orice alta utilizare se considera a fi improprie.

-Asezati termosul numai pe suprafete plane si stabile si nu-l lasati la indemana copiilor

-Evitati loviturile sau socurile violente care ar putea afecta termosul.

-Nu puneti termosul pe masini de gatit electrice sau cu flacara si nici nu-l introduceti in cuptor sau in aparatul cu microunde.

-Verificati produsul si accesoriile sale inainte de fiecare utilizare si in cazul in care detectati defectiuni sau uzura nu-l mai folositi .

UTILIZARE

Pentru o mai buna mentinere a temperaturii alimentelor ,preincalziti sau raciti termosul introducand apa rece sau calda in acesta pentru cateva minute.Dupa ce se elimina complet
apa ,uscati bine termosul ,introduceti biberonul ori bautura in interiorul acestuia si insurubati bine capacul .

ATENTIE:nu introduceti simultan in interiorul termosului biberon si bauturi.Daca se doreste mentinerea biberonului in pozitie stabila :insurubati adaptorul specific gamei de
biberon preferat(Chicco Step Up sau Benessere)pe capacul termosului si agatati biberonul (inchis complete cu inel,tetina si capac ) de acesta(fig 1a si fig 1b).

ATENTIE:asigurati-va intotdeuna ca ati montat correct adaptorul de capacul termosului.Se recomanda mentinerea intotdeuna in pozitie verticala a termosului.

CURATAREA

Curatati cu grija interiorul si exteriorul termosului inainte si dupa folosire . Spalati cu apa calda si detergent neutru .Clatiti cu apa din abundenta si uscati cu o panza
moale.Pastrati termosul intr-un loc curat si uscat avand grija sa-l lasati deschis ,pentru evitarea formarii mirosurilor neplacute.Nota:timpii si temperaturile se refera la metodele
stabilite de norma europeana EN12546

Fabricat in China

Importator si distribuitor: SC Paralela 45 Turism srl.,Ghe.Matac, 21-23, sector 2, Bucuresti, tel/fax: 021/231.06.26.




