
English
For your child’s safety 
and health 
WARNING!
- Continuous and prolonged 
sucking of fluids will cause 
tooth decay.

- Always check food 
temperature before feeding.

- Throw away at the first signs 
of damage or weakness. 

- Keep components not in use 
out of the reach of children.

- Never attach to cords, ribbons, 
laces or loose parts of clothing. 
The child can be strangled.

- Never use feeding teats as 
a soother.

- Always use this product with 
adult supervision. 

Before first use, clean the 
product and then place in 
boiling water for 5 minutes. 
This is to ensure hygiene. 
After each use, wash in warm 
soapy water, remove any food 
residues and rinse thoroughly. 
Clean before each use to 
ensure hygiene. Do not allow 
children to play with small 
parts or walk/run while using 
bottles or cups. Do not place 
in a heated oven or 
microwave. Do not use 
aggressive cleaning agents. 
Do not place parts on 
surfaces cleaned with 
antibacterial cleaners. Plastic 
packaging material properties 
may be affected by sterilizing 
and high temperatures. 
Inspect before each use and 
pull the feeding teat in all 
directions. Throw away at the 
first signs of damage or 
weakness. We recommend 
replacing feeding teats every 
3 months. Keep feeding teats 
in a dry, covered container. 
Do not leave a feeding teat 
in direct sunlight or heat, 
or leave in disinfectant 
('sterilizing solution') for 
longer than recommended, 
as this may weaken the teat.
Español
Para la salud y la 
seguridad de su bebé 
¡ADVERTENCIA!
- La succión continua y 
prolongada de líquidos puede 
causar caries.

- Comprobar siempre la 
temperatura de la comida 
antes de dar el alimento.

- Desechar en los primeros 
signos de daño o rotura.

- Mantener fuera del alcance de 
los niños todos los 
componentes que no estén 
en uso.

- Nunca unirlo a cordones, 
cintas, lazos o partes sueltas 
de la ropa. 
Su niño podría estrangularse. 

- Nunca usar la tetina como 
chupete.

- Usar siempre este producto 
bajo la supervisión de un 
adulto. 

Antes de usar el producto por 
primera vez, límpielo e 
introdúzcalo en agua 
hirviendo durante 5 minutos. 
Esto se hace para garantizar 
la higiene. Después de cada 
uso, lave el producto con 
agua jabonosa tibia, elimine 
cualquier residuo de 
alimentos y enjuague bien. 
Para garantizar la higiene, 
limpie el producto antes de 
cada uso. No permita a los 
niños jugar con piezas 
pequeñas ni andar o correr 
mientras utilizan biberones o 
vasos. No introduzca el 
producto en un microondas ni 
en un horno caliente. No 
utilice productos de limpieza 
agresivos. No coloque las 
piezas sobre superficies que 
se hayan limpiado con 
limpiadores antibacterianos. 
Las propiedades del material 
plástico de envasado pueden 
verse afectadas por la 
esterilización y las altas 
temperaturas. Antes de cada 
uso, compruebe la tetina y 
tire de ella en todas 
direcciones. Desechar en los 
primeros signos de daño o 
rotura. Recomendamos 
sustituir las tetinas cada 
3 meses. Guarde las tetinas 
en un recipiente cerrado y 
seco. No deje tetinas 
expuestas a la luz solar 
directa ni en contacto con un 
desinfectante ("solución 
esterilizadora") durante más 
tiempo del recomendado; si lo 
hace, podría debilitar la tetina.
Italiano
Per la sicurezza e la 
salute del vostro 
bambino 
AVVERTENZA!
- Il continuo e prolungato 
succhiare di liquidi può 
causare carie.

- Controllare sempre la 
temperatura dell’alimento 
prima di alimentare il 
bambino.

- Sostituire al primo segno 
di usura o danneggiamento.

- Tenere tutti i componenti non 
utilizzati fuori dalla portata 
dei bambini.

- Non attaccare mai a corde, 
nastri, lacci o estremità libere 
dei vestiti. Il bambino 
potrebbe strangolarsi.

- Non utilizzare mai le tettarelle 
da biberon come un 
succhietto.

- Utilizzare sempre questo 
prodotto sotto la 
sorveglianza di un adulto. 

Prima di utilizzare il prodotto 
per la prima volta, pulitelo e 
quindi immergetelo in acqua 
bollente per 5 minuti. 
In questo modo se ne 
garantisce l'igiene. Dopo ogni 
uso, pulite con acqua calda e 
sapone, rimuovete eventuali 
residui di alimento e 
risciacquate accuratamente. 

Eseguite la pulizia prima 
dell'uso per garantire l'igiene. 
Non consentite ai bambini di 
giocare con le parti di piccole 
dimensioni o di camminare/
correre mentre usano i 
biberon o le tazze. Non 
inserite il prodotto in un 
forno caldo o in un forno a 
microonde. Non utilizzate 
detergenti aggressivi. Non 
posizionate i componenti a 
contatto con superfici pulite 
con detergenti antibatterici. 
Le proprietà dei materiali di 
imballaggio in plastica 
possono essere intaccate dalla 
sterilizzazione e dalle alte 
temperature. Controllate il 
biberon prima di ogni utilizzo 
e tirate la tettarella da biberon 
in ogni direzione. Sostituire al 
primo segno di usura o 
danneggiamento.
Si consiglia di sostituire le 
tettarelle da biberon ogni 
3 mesi. Tenete le tettarelle 
da biberon in un recipiente 
asciutto e chiuso. Non lasciate 
la tettarella da biberon sotto 
la luce diretta del sole, vicino 
a una fonte di calore o 
immersa nel liquido 
disinfettante ("soluzione di 
sterilizzazione") più a lungo di 
quanto consigliato, poiché la 
tettarella potrebbe deteriorarsi.
Português
Para a segurança e 
saúde da sua criança
ADVERTÊNCIA!
- A sucção continua e 
prolongada de líquidos pode 
causar cáries dentarias.

- Verificar sempre a 
temperatura dos líquidos antes 
de dar de beber ao bebé. 

- Deitá-la fora ao primeiro sinal 
de que está danificada ou 
fragilizada.

- Manter todos os componentes 
que não usar for a do alcance 
das crianças. 

- Nunca amarre cordões, fitas, 
laços ou pedaços soltos de 
pano. A criança pode 
estrangular-se. 

- Nunca utilizar uma tetina de 
biberão como se fosse uma 
chupeta.

- Utilizar este produto sempre 
sob vigilância de um adulto. 

Antes da primeira utilização, 
lave o produto e coloque-o 
em água a ferver durante 
5 minutos. Isto é para 
garantir a higiene. Após cada 
utilização, lave em água 
morna com detergente, 
remova os resíduos de 
alimentos e passe por água 
corrente. Lave antes de cada 
utilização para garantir a 
higiene. Não permita que 
crianças brinquem com as 
peças pequenas ou 
caminhem/corram utilizando 
biberões ou copos. Não 
coloque num micro-ondas ou 
forno aquecido. Não utilize 
agentes de limpeza 
agressivos. Não coloque as 
peças em superfícies que 
tenham sido limpas com 
detergentes antibacterianos. 
As propriedades dos materiais 
de embalagens em plástico 
podem ser afetadas pela 
esterilização e por altas 

temperaturas. Examine antes 
de cada utilização e puxe a 
tetina em todas as direções. 
Deitá-la fora ao primeiro sinal 
de que está danificada ou 
fragilizada. Recomendamos a 
substituição das tetinas a 
cada 3 meses. Guarde as 
tetinas num recipiente seco 
e fechado. Não deixe uma 
tetina exposta ao calor ou 
à luz solar direta, nem 
mergulhada em desinfetante 
(solução de esterilização) 
durante períodos de tempo 
superiores aos recomendados, 
uma vez que isso poderá 
enfraquecer a tetina.
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