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Polski

1 Ważne
Przed użyciem produktu • 
zapoznaj się dokładnie z 
treścią niniejszej instrukcji.
Zachowaj ją na przyszłość. • 



Zdrowie i bezpieczeństwo 
Twojego dziecka  
Ostrzeżenie

Zawsze przed skorzystaniem z  •
produktu sprawdź jego stan. W 
przypadku wykrycia jakichkolwiek 
oznak uszkodzenia lub zużycia 
natychmiast przerwij używanie 
produktu. 
Myj produkt przed użyciem.  •
Dziecko powinno używać  •
produktu pod nadzorem osoby 
dorosłej. 



2 Czyszczenie i 
sterylizacja
Myj produkt przed i po • 
każdym użyciu.
Myj produkt w ciepłej wodzie • 
z mydłem, następnie opłucz 
i wysusz. 
Produkt nadaje się do mycia • 
w zmywarce. Umieszczaj 
produkt na górnej półce 
zmywarki. 
Produkt nadaje się do • 
czyszczenia w sterylizatorze. 



Przestroga

Nigdy nie używaj ściernych  •
środków antybakteryjnych ani 
rozpuszczalników chemicznych. 
Stosuj środki czyszczące w  •
odpowiednim stężeniu. Środki 
czyszczące w nadmiernym 
stężeniu mogą doprowadzić 
do pęknięcia produktu. Jeśli tak 
się stanie, natychmiast przerwij 
używanie produktu.



3 Przygotowywanie 
jedzenia

Przestroga

Nigdy nie wkładaj produktu do  •
piekarnika.
Korzystając z produktu w  •
mikrofalówce z funkcją opiekania, 
NIGDY nie włączaj tej funkcji. 
Nigdy nie dodawaj zbyt  •
dużej ilości oleju ani cukru do 
podgrzewanej żywności, kiedy 
produkt służy jako pojemnik.  



Przestroga

Nigdy nie używaj produktu do  •
żywności z dużą zawartością 
tłuszczu ani skórkami cytryn lub 
pomarańczy.
Żywność o intensywnym  •
zabarwieniu lub zapachu, np. 
sok marchwiowy lub cebula, 
może pozostawiać na produkcie 
kolorowe plamy lub zapach. 

Korzystanie z mikrofalówki
Zawsze przestrzegaj • 
wskazówek w instrukcji 
obsługi mikrofalówki.
Przed włożeniem produktu do • 
mikrofalówki upewnij się, że 
jest w nim jedzenie lub woda. 



W mikrofalówkach jedzenie • 
może podgrzewać się 
nierównomiernie. 

4 Jedzenie

Ostrzeżenie

Przed jedzeniem zawsze  •
sprawdzaj temperaturę pokarmu.

Temperatura jedzenia • 
podgrzanego w mikrofalówce 
może być niejednolita. Aby 
zapewnić równomierne 
rozprowadzenie ciepła, należy 
mieszać jedzenie w czasie 
podgrzewania.



Podczas jedzenia nie pozwalaj • 
dziecku biegać ani chodzić.
Staraj się, by podczas jedzenia • 
dziecko cały czas było 
skoncentrowane.

5 Przechowywanie
W celu zachowania higieny • 
zalecamy przechowywanie 
produktu w suchym i 
bezpiecznym miejscu.
Nie pozostawiaj produktu • 
w pobliżu źródła ciepła 
ani w bezpośrednio 
nasłonecznionym miejscu.
Przechowuj produkt w • 
miejscu niedostępnym dla 
dziecka.



Uwaga

Przebarwienia nie mają wpływu  •
na jakość produktu. 
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Polski

1 Ważne
Przed użyciem produktu • 
zapoznaj się dokładnie z 
treścią niniejszej instrukcji.
Zachowaj ją na przyszłość. • 



Zdrowie i bezpieczeństwo 
Twojego dziecka  
Ostrzeżenie

Zawsze przed skorzystaniem z  •
produktu sprawdź jego stan. W 
przypadku wykrycia jakichkolwiek 
oznak uszkodzenia lub zużycia 
natychmiast przerwij używanie 
produktu. 
Myj produkt przed użyciem.  •
Dziecko powinno używać  •
produktu pod nadzorem osoby 
dorosłej. 



Przestroga

Ten produkt jest przeznaczony  •
do karmienia.
Nigdy nie wkładaj produktu do  •
mikrofalówki ani do piekarnika. 
Nigdy nie kładź produktu na  •
kuchence ani w pobliżu źródła 
ciepła.
Nigdy nie używaj produktu do  •
żywności z dużą zawartością 
tłuszczu ani skórkami cytryn lub 
pomarańczy.
Żywność o intensywnym  •
zabarwieniu lub zapachu, np. 
sok marchwiowy lub cebula, 
może pozostawiać na produkcie 
kolorowe plamy lub zapach.



2 Czyszczenie i 
sterylizacja
Myj produkt przed i po • 
każdym użyciu.
Myj produkt w ciepłej wodzie • 
z mydłem, następnie opłucz 
i wysusz. 
Produkt nadaje się do mycia • 
w zmywarce. Umieszczaj 
produkt na górnej półce 
zmywarki. 
Produkt nadaje się do • 
czyszczenia w sterylizatorze. 



Przestroga

Nigdy nie używaj ściernych  •
środków antybakteryjnych ani 
rozpuszczalników chemicznych. 
Stosuj środki czyszczące w  •
odpowiednim stężeniu. Środki 
czyszczące w nadmiernym 
stężeniu mogą doprowadzić 
do pęknięcia produktu. Jeśli tak 
się stanie, natychmiast przerwij 
używanie produktu.



3 Jedzenie

Ostrzeżenie

Przed jedzeniem zawsze  •
sprawdzaj temperaturę pokarmu.

Podczas jedzenia nie pozwalaj • 
dziecku biegać ani chodzić.
Staraj się, by podczas jedzenia • 
dziecko cały czas było 
skoncentrowane.



4 Przechowywanie
W celu zachowania higieny • 
zalecamy przechowywanie 
produktu w suchym i 
bezpiecznym miejscu.
Nie pozostawiaj produktu • 
w pobliżu źródła ciepła 
ani w bezpośrednio 
nasłonecznionym miejscu.
Przechowuj produkt w miejscu • 
niedostępnym dla dziecka.

Uwaga

Przebarwienia nie mają wpływu  •
na jakość produktu. 
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