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Română

1 Important
Citiţi cu atenţie acest manual • 
de utilizare înainte de a utiliza 
produsul.
Păstraţi acest manual de • 
utilizare pentru consultări 
ulterioare. 



Pentru siguranţa şi sănătatea 
copilului dvs. 
Avertisment

Verificaţi întotdeauna produsul cu  •
atenţie înainte de fiecare utilizare. 
Încetaţi imediat utilizarea 
produsului dacă observaţi 
deteriorarea sau slăbirea acestuia. 
Curăţaţi produsul înainte de  •
utilizare. 
Este necesară supravegherea  •
adulţilor când produsul este 
utilizat de copil. 



2 Curăţarea şi 
sterilizarea
Curăţaţi produsul înainte/după • 
fiecare utilizare.
Curăţaţi produsul cu apă • 
călduţă şi săpun; clătiţi-l bine 
şi uscaţi-l. 
Produsul este potrivit pentru • 
maşini de spălat vase. Spălaţi-l 
în grilajul superior al maşinii de 
spălat vase. 
Produsul este potrivit pentru • 
sterilizatoare. 



Precauţie

Nu utilizaţi niciodată agenţi de  •
curăţare abrazivi, antibacterieni 
sau solvenţi organici. 
Utilizaţi agenţi de curăţare în  •
concentraţii corespunzătoare. 
Concentraţiile excesive de agenţi 
de curăţare pot determina 
fisurarea produsului. În acest 
caz, încetaţi imediat utilizarea 
produsului.



3 Prepararea alimentelor
Precauţie

Nu puneţi niciodată produsul  •
într-un cuptor convenţional.
Când utilizaţi produsul într-un  •
cuptor cu microunde cu grătar, nu 
utilizaţi NICIODATĂ grătarul. 
Nu adăugaţi niciodată prea  •
mult ulei sau zahăr când încălziţi 
alimentele utilizând produsul 
drept recipient. 
Nu utilizaţi niciodată produsul  •
pentru alimente cu mult ulei 
sau aromate cu coji de lămâie/
portocală.
Alimentele foarte colorate sau  •
cu miros puternic pot lăsa pete 
colorate sau mirosuri persistente 
pe produs, de ex. suc de morcovi, 
ceapă.



Utilizarea unui cuptor cu 
microunde

Urmaţi întotdeauna • 
instrucţiunile pentru 
cuptoarele cu microunde.
Când puneţi produsul între-• 
un cuptor cu microunde, 
asiguraţi-vă că acesta conţine 
alimente sau apă. 
Se poate ca alimentele să fie • 
încălzite neuniform în cuptorul 
cu microunde. 



4 Hrănirea

Avertisment

Verificaţi întotdeauna  •
temperatura alimentelor înainte 
de hrănire.

În cazul alimentelor încălzite • 
în cuptorul cu microunde, 
este posibil ca temperatura să 
varieze în diferite părţi. Pentru 
a asigura distribuţia uniformă 
a căldurii, amestecaţi continuu 
alimentele în timpul procesului 
de încălzire.



Nu lăsaţi copilul să alerge • 
sau să meargă pe durata 
alimentaţiei.
Supravegheaţi întotdeauna • 
copilul pe durata alimentaţiei.

5 Depozitarea
Pentru o întreţinere igienică, • 
se recomandă depozitarea 
produsului într-un loc sigur 
şi uscat.
Păstraţi produsul ferit de • 
surse de căldură sau de lumina 
directă a soarelui.
Nu lăsaţi produsul la • 
îndemâna copilului.



Notă

Decolorarea nu afectează  •
funcţionarea produsului. 
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Română

1 Important
Citiţi cu atenţie acest manual • 
de utilizare înainte de a utiliza 
produsul.
Păstraţi acest manual de • 
utilizare pentru consultări 
ulterioare. 



Pentru siguranţa şi sănătatea 
copilului dvs. 
Avertisment

Verificaţi întotdeauna produsul cu  •
atenţie înainte de fiecare utilizare. 
Încetaţi imediat utilizarea 
produsului dacă observaţi 
deteriorarea sau slăbirea acestuia. 
Curăţaţi produsul înainte de  •
utilizare. 
Este necesară supravegherea  •
adulţilor când produsul este 
utilizat de copil. 



Precauţie

Produsul este proiectat pentru  •
hrănire.
Nu puneţi niciodată produsul  •
într-un cuptor cu microunde sau 
într-un cuptor convenţional. 
Nu puneţi niciodată produsul pe  •
plită sau în apropierea unei surse 
de căldură.
Nu utilizaţi niciodată produsul  •
pentru alimente cu mult ulei 
sau aromate cu coji de lămâie/
portocală.
Alimentele foarte colorate sau  •
cu miros puternic pot lăsa pete 
colorate sau mirosuri persistente 
pe produs, de ex. suc de morcovi, 
ceapă.



2 Curăţarea şi 
sterilizarea
Curăţaţi produsul înainte/după • 
fiecare utilizare.
Curăţaţi produsul cu apă • 
călduţă şi săpun; clătiţi-l bine 
şi uscaţi-l. 
Produsul este potrivit pentru • 
maşini de spălat vase. Spălaţi-l 
în grilajul superior al maşinii de 
spălat vase. 
Produsul este potrivit pentru • 
sterilizatoare. 



Precauţie

Nu utilizaţi niciodată agenţi de  •
curăţare abrazivi, antibacterieni 
sau solvenţi organici. 
Utilizaţi agenţi de curăţare în  •
concentraţii corespunzătoare. 
Concentraţiile excesive de agenţi 
de curăţare pot determina 
fisurarea produsului. În acest 
caz, încetaţi imediat utilizarea 
produsului.



3 Hrănirea

Avertisment

Verificaţi întotdeauna temperatura  •
alimentelor înainte de hrănire.

Nu lăsaţi copilul să alerge • 
sau să meargă pe durata 
alimentaţiei.
Supravegheaţi întotdeauna • 
copilul pe durata alimentaţiei.



4 Depozitarea
Pentru o întreţinere igienică, • 
se recomandă depozitarea 
produsului într-un loc sigur 
şi uscat.
Păstraţi produsul ferit de • 
surse de căldură sau de lumina 
directă a soarelui.
Nu lăsaţi produsul la • 
îndemâna copilului.

Notă

Decolorarea nu afectează  •
funcţionarea produsului. 
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