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Čeština

1 Důležité informace
Před použitím výrobku si • 
pozorně přečtěte tento 
uživatelský manuál.
Uschovejte jej pro budoucí • 
použití. 



Pro bezpečí a zdraví vašeho dítěte 
Varování

Před použitím vždy výrobek  •
pozorně zkontrolujte. Zjistíte-li 
u výrobku poškození nebo 
opotřebení, ihned jej přestaňte 
používat. 
Před použitím výrobek omyjte.  •
Pokud dítě používá výrobek  •
samo, je vyžadován dohled 
dospělé osoby. 

2 Čištění a sterilizace
Před každým použitím a po • 
něm výrobek vyčistěte.
Čištění výrobku provádějte • 
v horké vodě s mycím 



prostředkem; výrobek 
důkladně opláchněte a osušte. 
Výrobek je vhodný do myčky. • 
Omývejte jej v horním koši 
myčky. 
Výrobek je vhodný do • 
sterilizátorů.

Výstraha

Nikdy nepoužívejte abrazivní ani  •
antibakteriální čisticí prostředky 
nebo chemické sloučeniny. 
Čisticí prostředky používejte ve  •
vhodné koncentraci. Nadměrná 
koncentrace čisticích prostředků 
může vést k poškození výrobku. 
V takovém případě výrobek 
okamžitě přestaňte používat.



3 Příprava pokrmů
Výstraha

Výrobek nikdy nevkládejte do  •
běžné trouby.
Používáte-li výrobek v mikrovlnné  •
troubě s funkcí grilu, NIKDY 
nezapínejte funkci grilu. 
Používáte-li výrobek jako  •
nádobu k ohřívání potravy, nikdy 
nepřidávejte příliš mnoho oleje 
nebo cukru. 
Výrobek nepoužívejte na pokrmy  •
ochucené velkým množstvím 
oleje nebo citrónovou/
pomerančovou kůrou.
Pokrmy výrazné barvy nebo  •
vůně, například mrkvová šťáva 
nebo cibule mohou na výrobku 
zanechat skvrny nebo dlouho 
trvající zápach.



Použití mikrovlnné trouby
Postupujte podle pokynů • 
k mikrovlnné troubě.
Při vkládání výrobku do • 
mikrovlnné trouby se ujistěte, 
že obsahuje potravu nebo 
vodu. 
Jídlo ohřáté v mikrovlnné • 
troubě může být ohřáté 
nerovnoměrně. 



4 Krmení

Varování

Před krmením vždy zkontrolujte  •
teplotu pokrmu.

U pokrmů ohřátých • 
v mikrovlnné troubě se může 
teplota v různých částech 
lišit. Během ohřívání pokrm 
míchejte, abyste zaručili 
rovnoměrné rozložení tepla.
Během krmení zamezte dítěti • 
v běhání nebo chození.
Během krmení nenechávejte • 
dítě bez dozoru.



5 Skladování
Z hygienických důvodů • 
doporučujeme ke skladování 
výrobku suché a bezpečné 
místo.
Výrobek nevystavujte • 
zdrojům tepla nebo přímému 
slunečnímu světlu.
Výrobek uchovávejte mimo • 
dosah dítěte.

Poznámka

Změna zabarvení nemá vliv na  •
výkon výrobku. 
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Čeština

1 Důležité informace
Před použitím výrobku si • 
pozorně přečtěte tento 
uživatelský manuál.
Uschovejte jej pro budoucí • 
použití.  



Pro bezpečí a zdraví vašeho dítěte 
Varování

Před použitím vždy výrobek  •
pozorně zkontrolujte. Zjistíte-li 
u výrobku poškození nebo 
opotřebení, ihned jej přestaňte 
používat. 
Před použitím výrobek omyjte.  •
Pokud dítě používá výrobek  •
samo, je vyžadován dohled 
dospělé osoby. 



Výstraha

Výrobek je navržen pro účely  •
výživy.
Výrobek nikdy nevkládejte do  •
mikrovlnné nebo běžné trouby. 
Výrobek nikdy nepokládejte na  •
sporák nebo poblíž zdroje tepla.
Výrobek nepoužívejte na pokrmy  •
ochucené velkým množstvím 
oleje nebo citrónovou/
pomerančovou kůrou.
Pokrmy výrazné barvy nebo  •
vůně, například mrkvová šťáva 
nebo cibule mohou na výrobku 
zanechat skvrny nebo dlouho 
trvající zápach.



2 Čištění a sterilizace
Před každým použitím a po • 
něm výrobek vyčistěte.
Čištění výrobku provádějte • 
v horké vodě s mycím 
prostředkem; výrobek 
důkladně opláchněte a osušte. 
Výrobek je vhodný do myčky. • 
Omývejte jej v horním koši 
myčky. 
Výrobek je vhodný do • 
sterilizátorů.



Výstraha

Nikdy nepoužívejte abrazivní ani  •
antibakteriální čisticí prostředky 
nebo chemické sloučeniny. 
Čisticí prostředky používejte ve  •
vhodné koncentraci. Nadměrná 
koncentrace čisticích prostředků 
může vést k poškození výrobku. 
V takovém případě výrobek 
okamžitě přestaňte používat.



3 Krmení

Varování

Před krmením vždy zkontrolujte  •
teplotu pokrmu.

Během krmení zamezte dítěti • 
v běhání nebo chození.
Během krmení nenechávejte • 
dítě bez dozoru.



4 Skladování
Z hygienických důvodů • 
doporučujeme ke skladování 
výrobku suché a bezpečné 
místo.
Výrobek nevystavujte • 
zdrojům tepla nebo přímému 
slunečnímu světlu.
Výrobek uchovávejte mimo • 
dosah dítěte.

Poznámka

Změna zabarvení nemá vliv na  •
výkon výrobku. 
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