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INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Conţine silicon

Detergenţii utilizaţi excesiv ar putea cauza  
fisurarea componentelor din plastic. Dacă se 
întâmplă acest lucru, înlocuiţi suzeta imediat.  
Nu sterilizaţi carcasa de prezentare.

Dacă aveţi nevoie de informaţii sau sprijin, vizitaţi 
site-ul Philips la www.philips.ro/AVENT.

Philips AVENT este la dispoziţia dumneavoastră.

RO: Pentru asistenţă sunaţi la 031.630.00.43  



Pentru siguranţa copiilor dumneavoastră ATENŢIE!

Nu ataşaţi panglici sau cordoane suzetei, copilul 
dumneavoastră s-ar putea strangula cu ele. 
Verificaţi cu atenţie înainte de fiecare utilizare, în 
special când copilul are dinţi. Trageţi de suzetă 
în toate direcţiile. Aruncaţi la primul semn de 
deterioare. Folosiţi numai suporturile pentru suzete 
dedicate testate conform EN 12586. Nu lăsaţi  
suzeta în contact direct cu razele soarelui sau 
cu o sursă de căldură şi nu lăsaţi în dezinfectant 
(soluţie pentru sterilizare) pentru o perioadă mai 
lungă decât cea recomandată, deoarece ar putea 
afecta tetina. Nu lăsaţi capacul de protecţie al  
tetinei la îndemâna copiilor, pentru a evita sufocarea. 
Înainte de prima utilizare, fierbeţi în apă timp de 5 
minute, lăsaţi să se răcească şi îndepărtaţi resturile 
de apă, din motive de igienă. Curăţaţi înainte de 

fiecare utilizare. Nu înmuiaţi tetina în medicamente 
sau substanţe dulci, deoarece ar putea afecta dinţii  
copilului. Înlocuiţi suzeta după 4 săptămâni, din  
motive de siguranţă şi de igienă. Dacă suzeta intră în 
gură complet, nu vă faceţi griji. Nu poate fi înghiţită, 
deoarece este fabricată astfel încât să se evite 
acest eveniment neplăcut. Îndepărtaţi cu grijă din 
gură, cât mai blând posibil. Utilizaţi produsul sub 
supravegherea unui adult. Păstraţi într-un loc uscat şi  
acoperit. Suzetele şi capacele de protecţie se pot 
steriliza prin orice metodă de sterilizare. Spălaţi-vă 
pe mâini foarte bine şi asiguraţi-vă că suprafeţele 
care intră în contact cu piesele sterilizate sunt curate.  
Suzetele de noapte – expuneţi mânerele la lumină 
înainte de utilizare. Suzeta se poate curăţa prin 
spălare cu apă călduţă. Nu utilizaţi agenţi abrazivi şi 
nici detergenţi antibacterieni. 


