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Magyar

1 Fontos!
A termék használata előtt • 
alaposan olvassa át a 
felhasználói útmutatót.
Őrizze meg a felhasználói • 
útmutatót későbbi használat 
céljából. 



Gyermeke egészsége és 
biztonsága érdekében  
Figyelem

Minden használat előtt alaposan  •
vizsgálja át a terméket. Ne 
használja tovább a terméket, ha 
sérülés vagy elhasználódás jeleit 
véli felfedezni.
Használat előtt alaposan  •
mosogassa el a terméket.
Ha a terméket gyermek használja,  •
akkor felnőtt felügyelete szükséges. 



2 Tisztítás és 
fertőtlenítés
Minden használat előtt és • 
után alaposan mosogassa el a 
terméket.
Meleg vízzel és • 
mosogatószerrel mosogassa 
el terméket, majd alaposan 
öblítse le és hagyja 
megszáradni.
A termék mosogatógépben • 
is mosogatható, annak felső 
polcára helyezze. 
A termék sterilizálóban is • 
sterilizálható. 



Vigyázat

Soha ne használjon a tisztításhoz  •
súrolószert, antibakteriális 
tisztítószereket vagy kémiai 
oldószereket. 
A mosogatószert megfelelő  •
hígításban használja. A túl 
koncentrált mosogatószerek 
hatására megrepedhet a termék. 
Ilyen esetben ne használja tovább.  



3 Étel készítése
Vigyázat

Ne helyezze a terméket  •
hagyományos sütőbe.
Ha a terméket grillező funkcióval  •
rendelkező mikrohullámú 
készülékben használja, SOHA ne 
kapcsolja be a grillező funkciót.
Ne adagoljon melegítés közben  •
túl sok olajat vagy cukrot 
az ételhez, ha a terméket 
tárolóedényként is használta.
Soha ne használja a terméket  •
sok olajjal, illetve citrom vagy 
narancshéj ízesítéssel elkészített 
ételekhez.
Az erős illatú, színes étel pl.  •
sárgarépa vagy hagyma a termék 
elszíneződését okozhatja átható 
szagot hagyva maga után. 



Mikrohullámú készülék használata
Minden esetben kövesse a • 
mikrohullámú készülékre 
vonatkozó utasításokat.
Ha a terméket mikrohullámú • 
készülékbe helyezi, ügyeljen 
arra, hogy a termékben legyen 
étel vagy ital.
Előfordulhat, hogy a • 
mikrohullámú készülék nem 
egyenletesen melegíti fel az 
ételt. 



4 Etetés

Figyelem

A gyermek etetése előtt mindig  •
ellenőrizze az étel hőmérsékletét.

A mikrohullámú készülékben • 
melegített ételeknél 
előfordulhat, hogy a 
hőmérséklet nem teljesen 
egyenletes. Annak érdekében, 
hogy a hőmérséklet 
egyenletes legyen minden 
ponton, melegítés közben 
keverje meg az ételt. 



Ügyeljen rá, hogy evés közben • 
ne járkáljon vagy szaladgáljon 
gyermeke.
Mindig figyeljen a gyermekre • 
etetés közben. 

5 Tárolás
A higiénia érdekében száraz, • 
tiszta, zárt helyen tárolja a 
terméket. 
A terméket tartsa távol • 
mindenféle hőforrástól vagy 
közvetlen napfénytől.
Ne hagyja a terméket • 
gyermeke közelében.





Philips AVENT, a business of Philips 
Electronics UK Ltd.
Philips Centre, Guildford Business Park, 
Guildford, Surrey, GU2 8XH

Trademarks owned by the Philips Group.
© Koninklijke Philips Electronics N.V. 
All Rights Reserved.

Printed in China
Phoenix(PlatesBowls)_CEE-1_CEE-2 
_wk1108.2_V3.0



Register your product and get support at

www.philips.com/AVENT

HU Felhasználói kézikönyv

SCF 710 
SCF 712
SCF 714
SCF 718





Magyar
1 Fontos!

A termék használata előtt • 
alaposan olvassa át a 
felhasználói útmutatót.
Őrizze meg a felhasználói • 
útmutatót későbbi használat 
céljából. 



Gyermeke egészsége és 
biztonsága érdekében 
Figyelem

Minden használat előtt alaposan  •
vizsgálja át a terméket. Ne 
használja tovább a terméket, ha 
sérülés vagy elhasználódás jeleit 
véli felfedezni. 
Használat előtt alaposan  •
mosogassa el a terméket. 
Ha a terméket gyermek használja,  •
akkor felnőtt felügyelete szükséges. 



Vigyázat

A terméket táplálási célokra  •
fejlesztették ki.
Soha ne helyezze a terméket  •
mikrohullámú készülékbe vagy 
hagyományos sütőbe.
Soha ne helyezze tűzhelyre vagy  •
hőforrás közelébe a terméket.
Soha ne használja a terméket  •
nagy mennyiségű olajjal vagy 
citrom vagy narancshéjjal ízesített 
ételekhez.
Az erős színű vagy illatú étel, pl.  •
sárgarépa vagy hagyma a termék 
elszíneződését okozhatja, átható 
szagot hagyva maga után. 



2 Tisztítás és 
fertőtlenítés
Minden használat előtt és • 
után alaposan mosogassa el a 
terméket. 
Meleg vízzel és • 
mosogatószerrel mosogassa 
el a terméket, majd 
alaposan öblítse le és hagyja 
megszáradni. 
A termék mosogatógépben • 
is mosogatható, annak felső 
polcára helyezze.
A termék sterilizálóban is • 
sterilizálható. 



Vigyázat

Soha ne használjon a tisztításhoz  •
súrolószert, antibakteriális 
tisztítószereket vagy kémiai 
oldószereket. 
A mosogatószert megfelelő  •
hígításban használja. A túl 
koncentrált mosogatószerek 
hatására megrepedhet a termék. 
Ilyen esetben ne használja többet 
a terméket.



3 Etetés

Figyelem

A gyermek etetése előtt mindig  •
ellenőrizze az étel hőmérsékletét.

Ügyeljen rá, hogy evés közben • 
ne járkáljon vagy szaladgáljon 
gyermeke.
Mindig figyeljen a gyermekre • 
etetés közben 



4 Tárolás
A higiénia érdekében száraz, • 
tiszta, zárt helyen tárolja a 
terméket.
A terméket tartsa távol • 
mindenféle hőforrástól, 
közvetlen napfénytől. 
Ne hagyja a terméket • 
gyermeke közelében.

Megjegyzés

Az elszíneződés nincs hatással a  •
termék használatára. 
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