ANTI-COLIC CUMISÜVEG
Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, és őrizze meg azokat, mielőtt használná a palackot vagy a
cumi.
GYERMEKEK BIZTONSÁGA ÉS EGÉSSÉGE ÉRDEKÉBEN- FIGYELMEZTETÉS!
A terméket mindig felnőtt felügyelete alatt használja. Soha ne használjA cumit egy mint nyugtató cumi. A
folyadékok hosszan tartó és folyamatos szívása fogszuvasodást okoz. Mindig ellenőrizze az étel
hőmérsékletét tálalás előtt. A csomagolás minden részét, amit nem használ, gyermekektől elzárva
tartsa. Ne hagyja a cumit közvetlen napfényen ne hagyja fertőtlenítőszerben ("sterilizáló oldat")
ajánlatnál hosszabb ideig károsíthatja a cumit. Ne melegítse mikrohullámú sütőben, ételek egyenetlen
hevítés miatt forrázást okozhat. Mindig keverje az ételt, nem egyenletesen meleg. A termék mosható a
mosogatógépben. Az élelmiszerekben található színezékek színezhetik a terméket. Ne hagyj babát
egyedül a termékkel - fulladás, veszélye áll fenn. Tisztításhoz ne használjon agresszív tisztítószereket. A
tisztítószerek túlzott használata a műanyag alkatrészek repedését okozhatja . Ebben az esetben mindig
cserélje ki az alkatrészt. A műanyagok tulajdonságait befolyásolhatja a sterilizálás és a magas
hőmérséklet. Mindig kövesse a gyártó utasításait.
Használat előtt szétszerelve , tisztítsa meg és sterilizálja az összes alkatrészt. A terméket mindig azonnal
mossa el használat után. Mossa meleg szappanos vízzel és alaposan öblítse le. Mindig alaposan mosson
kezet ha sterilizált alkatrészekkel dolgozik.
ÖSSZERAKÁS
Helyezze a kupakot függőlegesen a palack nyakára úgy, hogy a cumi felfelé nézzen, hogy az szorosan
illeszkedjen a fedélre. Kézzel távolítsa el a fedelet, és hüvelykujjával emelje fel a fület a kerületen színlelt
és a csavaros kupakot felfelé csavarva könnyebb összeszerelni. Győződjön meg arról, hogy a Twistflow-t a
cumi egyenletesen ült a csavaros kupak kerülete mentén.
KARBANTARTÁS
Helyezze forrásban lévő vízbe 5 percre az első használat előtt. Használat előtt ellenőrizze az összeset
alkatrészeket. Húzza a cumi minden irányba. Dobja el a sérülés vagy károsodás első jeleit viselni. Higiéniai
okokból javasoljuk, hogy a cumit cserélje kéthavonta. Tartsa száraz, zárt tartályban.
A keverőszűrő lehetővé teszi a folyadék hatékony keverését. A légszelep egyenletes áramlást biztosít. A
tesztek azt mutatják, hogy a Twistshake-el Twistflow-t táplált gyermekeknél kevesebb kolika és kevésbé
voltak nyugtalanok, mint a más üvegből táplált gyermekek.
A Twistshake tökéletes kirándulásokhoz! A csecsemőnek külön kis tartályokban tárolhatja, gyümölcsök és
rágcsálnivalókat. Mérete könnyen illeszkedik minden táskához. Csavarjon össze több tartályt, hogy
fedezze az étkezés egész napi szükségletét.Öt különböző fokú áramlási fok, a gyermek növekedési

ütemével összhangban. A Twistshake palackokhoz csak a Twistshake cumit használjon.
Higiéniai okokból javasoljuk, hogy a cumit cseréjét kéthavonta.
Az összes műanyag alkatrész BPA-mentes polipropilénből készül. Az EN szabványnak megfelelően
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