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1 Важливо
Перед тим як • 
використовувати виріб, 
уважно прочитайте цей 
посібник користувача.
Зберігайте цей посібник • 
користувача для майбутньої 
довідки. 



Для безпеки та здоров’я Вашої 
дитини  
Попередження

Перед кожним використанням  •
завжди уважно перевіряйте 
виріб. У разі виявлення 
пошкоджень чи дефектів 
негайно припиніть 
використання виробу. 
Мийте виріб перед  •
використанням. 
Діти можуть використовувати  •
виріб лише під наглядом 
дорослих. 



2 Чищення та 
стерилізація
Мийте виріб перед і після • 
кожного використання.
Мийте виріб у теплій воді з • 
миючим засобом, після чого 
добре полощіть і витирайте. 
Виріб можна мити у • 
посудомийній машині. 
Мийте його на верхній 
полиці посудомийної 
машини. 
Виріб можна стерилізувати у • 
стерилізаторах. 



Увага!

Не використовуйте абразивні,  •
антибактеріальні засоби для 
чищення чи хімічні розчинники. 
Використовуйте засоби  •
для чищення відповідної 
концентрації. Надмірна 
концентрація засобів для 
чищення може зіпсути виріб. У 
такому разі негайно припиніть 
використання виробу.



3 Приготування їжі
Увага!

Не кладіть виріб у традиційну  •
духовку.
Якщо Ви кладете виріб у  •
мікрохвильову піч із функцією 
гриля, НЕ вмикайте цю функцію. 
У разі підігрівання їжі  •
безпосередньо у виробі не 
додавайте надто багато олії 
та цукру. 
Не використовуйте виріб для  •
страв із великою кількістю 
олії або цедри лимона чи 
апельсина.
На виробі можуть залишатися  •
плями від сильно забарвлених 
продуктів або ж він може 
вбирати запахи дуже ароматних 
продуктів (наприклад моркви, 
соку, цибулі).



Використання мікрохвильової печі
Завжди дотримуйтесь • 
інструкцій посібника 
користувача, що додається 
до мікрохвильової печі.
Коли Ви кладете виріб • 
у мікрохвильову піч, не 
забувайте покласти в нього 
їжу або налити воду. 
У мікрохвильовій печі • 
їжа може підігріватися 
нерівномірно. 



4 Годування

Попередження

Перш ніж годувати дитину,  •
завжди перевіряйте 
температуру їжі.

У мікрохвильовій печі • 
їжа може підігріватися 
нерівномірно. Для 
рівномірного розподілу 
тепла помішуйте їжу під час 
підігрівання.
Під час споживання їжі • 
дитина не повинна бігати чи 
ходити.
Завжди слідкуйте за • 
дитиною під час годування.



5 Зберігання
З міркувань гігієни • 
зберігайте виріб у сухому та 
безпечному місці.
Зберігайте виріб подалі • 
від джерел тепла і прямих 
сонячних променів.
Зберігайте виріб подалі від • 
дітей.

Примітка

Знебарвлення не впливає на  •
функціонування виробу. 
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1 Важливо
Перед тим як • 
використовувати виріб, 
уважно прочитайте цей 
посібник користувача.
Зберігайте цей посібник • 
користувача для майбутньої 
довідки. 



Для безпеки та здоров’я Вашої 
дитини 
Попередження

Перед кожним використанням  •
завжди уважно перевіряйте 
виріб. У разі виявлення 
пошкоджень чи дефектів 
негайно припиніть 
використання виробу. 
Мийте виріб перед використанням.  •
Діти можуть використовувати  •
виріб лише під наглядом дорослих. 



Увага!

Виріб розроблено для  •
використання з метою 
годування.
Не кладіть виріб у  •
мікрохвильову піч або в 
традиційну духовку. 
Не кладіть виріб на кухонну плиту  •
або поблизу джерела тепла.
Не використовуйте виріб для  •
страв із великою кількістю 
олії або цедри лимона чи 
апельсина.
На виробі можуть залишатися  •
плями від сильно забарвлених 
продуктів або ж він може 
вбирати запахи дуже ароматних 
продуктів (наприклад моркви, 
соку, цибулі).



2 Чищення та 
стерилізація
Мийте виріб перед і після • 
кожного використання.
Мийте виріб у теплій воді з • 
миючим засобом, після чого 
добре полощіть і витирайте. 
Виріб можна мити у • 
посудомийній машині. Мийте 
його на верхній полиці 
посудомийної машини. 
Виріб можна стерилізувати у • 
стерилізаторах. 



Увага!

Не використовуйте абразивні,  •
антибактеріальні засоби для 
чищення чи хімічні розчинники. 
Використовуйте засоби  •
для чищення відповідної 
концентрації. Надмірна 
концентрація засобів для 
чищення може зіпсути виріб. У 
такому разі негайно припиніть 
використання виробу.



3 Годування

Попередження

Перш ніж годувати дитину,  •
завжди перевіряйте 
температуру їжі.

Під час споживання їжі дитина • 
не повинна бігати чи ходити.
Завжди слідкуйте за • 
дитиною під час годування.



4 Зберігання
З міркувань гігієни • 
зберігайте виріб у сухому та 
безпечному місці.
Зберігайте виріб подалі • 
від джерел тепла і прямих 
сонячних променів.
Зберігайте виріб подалі від • 
дітей.

Примітка

Знебарвлення не впливає на  •
функціонування виробу. 
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