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Português

1 Importante
Leia este manual do utilizador •	
cuidadosamente antes de utilizar 
este produto.
Guarde este manual do utilizador •	
para referência futura. 

Para a segurança e a saúde do 
seu filho 
Aviso

Antes	de	cada	utilização,	verifique	 •
sempre o produto cuidadosamente. 
Deixe de utilizar o produto imedia-
tamente,	se	detectar	qualquer	dano	
ou deterioração. 
Antes de usar, limpe o produto.  •
É necessária a supervisão de um  •
adulto, caso o produto esteja a ser 
utilizado pelo próprio bebé. 



2 Limpeza e esteriliza-
ção

Limpe o produto antes/após cada •	
utilização.
Limpe	o	produto	em	água	quente	•	
com sabão; enxagúe cuidadosa-
mente	e	seque.	
O produto pode ser lavado na •	
máquina	de	lavar	loiça.	Lave-o	
no	cesto	superior	da	máquina	de	
lavar loiça. 
O produto pode ser colocado em •	
esterilizadores. 



Atenção

Nunca utilize produtos de limpeza  •
abrasivos e antibacterianos ou 
solventes	químicos.	
Utilize produtos de limpeza com a  •
concentração	adequada.	Produtos	
de limpeza com uma concentração 
excessiva	podem	provocar	fissuras	
no produto. Neste caso, pare ime-
diatamente a utilização do produto.



3 Preparação da comida

Atenção

Nunca	coloque	o	produto	num	 •
forno convencional.
Quando utilizar o produto num mi- •
croondas com grill, NUNCA utilize a 
função de grill.
Nunca	coloque	demasiado	óleo	ou	 •
açúcar,	quando	aquecer	alimentos	
utilizando o produto como 
recipiente. 
Nunca utilize o produto para alimen- •
tos com muita gordura ou cascas de 
limão ou laranja.
Alimentos com cores ou odores  •
intensos, p. ex. sumo de cenoura, 
cebolas, podem deixar manchas ou 
odores no produto.



Utilizar um microondas
Siga sempre as instruções do •	
microondas.
Quando colocar o produto no •	
microondas,	certifique-se	de	que	
contém alimentos ou água. 
Os	alimentos	podem	aquecer	•	
irregularmente no microondas. 



4 Alimentação
Aviso

Verifique	sempre	a	temperatura	dos	 •
alimentos antes de alimentar o seu 
filho.

No	caso	de	comida	aquecida	no	•	
microondas, a temperatura pode 
variar	em	diferentes	áreas.	Para	ga-
rantir a distribuição do calor, mexa 
a comida ao longo do processo de 
aquecimento.
Não	permita	que	o	bebé	corra	ou	•	
caminhe durante a refeição.
Mantenha o seu bebé supervisiona-•	
do durante a refeição.



5 Arrumação
Por	motivos	de	higiene,	recomen-•	
da-se um local seco e seguro para 
o armazenamento do produto.
Mantenha o produto afastado de •	
fontes de calor ou luz solar directa.
Mantenha o produto fora do •	
alcance do seu bebé.

Nota

A	descoloração	não	tem	qualquer	 •
efeito sobre o desempenho do 
produto. 
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Português

1 Importante
Leia este manual do utilizador • 
cuidadosamente antes de utilizar 
este produto.
Guarde este manual do utilizador • 
para referência futura. 

Para a segurança e a saúde do 
seu filho 
Aviso

Antes de cada utilização, verifique  •
sempre o produto cuidadosamente. 
Deixe de utilizar o produto 
imediatamente, se detectar qualquer 
dano ou deterioração. 
Antes de usar, limpe o produto.  •
É necessária a supervisão de um  •
adulto, caso o produto esteja a ser 
utilizado pelo próprio bebé. 



Atenção

O produto foi concebido para utilizar  •
na alimentação. 
Nunca coloque o produto no micro- •
ondas ou no forno. 
Nunca coloque o produto sobre  •
o fogão ou perto de uma fonte de 
calor. 
Nunca utilize o produto para  •
alimentos com muita gordura ou 
cascas de limão ou laranja.
Alimentos com cores ou odores  •
intensos, p. ex. sumo de cenoura, 
cebolas, podem deixar manchas ou 
odores no produto.



2 Limpeza e 
esterilização

Limpe o produto antes/após cada • 
utilização.
Limpe o produto em água quente • 
com sabão; enxagúe cuidadosa-
mente e seque. 
O produto pode ser lavado na • 
máquina de lavar loiça. Lave-o 
no cesto superior da máquina de 
lavar loiça. 
Não guarde o produto em armá-• 
rios de secagem/esterilização com 
elementos térmicos.



Atenção

Nunca utilize produtos de limpeza  •
abrasivos e antibacterianos ou 
solventes químicos. 
Utilize produtos de limpeza com a  •
concentração adequada. Produtos 
de limpeza com uma concentração 
excessiva podem provocar fissuras 
no produto. Neste caso, pare ime-
diatamente a utilização do produto.



3 Alimentação

Aviso

Verifique sempre a temperatura dos  •
alimentos antes de alimentar o seu 
filho.

Não permita que o bebé corra ou • 
caminhe durante a refeição.
Mantenha o seu bebé supervisiona-• 
do durante a refeição.



4 Arrumação
Por motivos de higiene, recomen-• 
da-se um local seco e seguro para 
o armazenamento do produto.
Mantenha o produto afastado de • 
fontes de calor ou luz solar directa.
Mantenha o produto fora do • 
alcance do seu bebé.

Nota

A descoloração não tem qualquer  •
efeito sobre o desempenho do 
produto. 
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