Klip na dudlík, Klip na cumlík
Distributor:
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DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, SR
SK
PŘIPÍNACÍ SPONA
Bezpečná spona pevně drží na oblečení miminka a lze snadno připnout.
MĚKKÉ DRŽADLO
Pomocí pružného kroužku lze klip snadno připnout na téměř každý dudlík.
PÁSEK KE KLIPU
Udržuje dudlík na dosah dítěte a lze jej prát v ruce.
Před použitím výrobku prosím pečlivě pročtěte návod. Prosím, uschovejte návod pro případ budoucí
potřeby, obsahuje důležité informace.
Další instrukce jsou součástí balení. V souladu s normou EN 12586:2007.
Pro zachování bezpečnosti a zdraví Vašeho dítěte: VAROVÁNÍ!
Pečlivě zkontrolujte před každým použitím. Klip na dudlík nikdy neprodlužujte. Nikdy nepřipínejte
ke kalhotám, mašlím, krajkám nebo volným částem oděvu. Hrozí nebezpečí uškrcení. Klip na dudlík
nepoužívejte, pokud dítě spí v posteli, kolébce nebo korbě kočárku. Než necháte dítě bez dozoru,
zkontrolujte, zda jsou oba konce správně připevněny. Neslouží jako hračka či kousátko. Vyrobeno
z materiálu bez obsahu BPA.
NÁVOD K POUŽITÍ
Přetáhněte pružný kroužek přes Twistshake dudlík a ujistěte se, že je správně připevněn. Klip
připevňujte pouze k oděvu. Pravidelně klip čistěte v teplé mýdlové vodě a důkladně opláchněte.
Nevkládejte do vroucí vody, páry, ani nesterilizujte. Nepoužívejte k čištění rozpouštědla a agresivní
prostředky a zamezte styku produktu s plochami těmito produkty čištěnými.
SK
PRIPÍNACIA SPONA
Bezpečná spona pevne drží na oblečení bábätka a je možné ju jednoducho pripnúť.
MÄKKÉ DRŽADLO
Pomocou pružného krúžku je možné klip jednoducho pripnúť na takmer každý cumlík.
PÁS KU KLIPU
Udržuje cumlík na dosah dieťaťa a je možné ho prať v ruke.
Pred použitím výrobku si prosím starostlivo prečítajte návod. Prosím, uschovajte návod pre prípad
budúcej potreby, obsahuje dôležité informácie.
Ďalšie inštrukcie sú súčasťou balenia. V súlade s normou EN 12586:2007.
Pre zachovanie bezpečnosti a zdravia Vášho dieťaťa: VAROVANIE!

Starostlivo skontrolujte pred každým použitím. Klip na cumlík nikdy nepredlžujte. Nikdy nepripínajte
k nohaviciam, mašliam, čipkám alebo voľným častiam odevu. Hrozí nebezpečenstvo uškrtenia. Klip na
cumlík nepoužívajte, ak dieťa spí v posteli, kolískealebo vaničke kočíka. Než necháte dieťa bez dozoru,
skontrolujte, či sú oba konce správne pripevnené. Neslúžiako hračka či hryzadlo. Vyrobeno
z materiálu bez obsahu BPA.
NÁVOD NA POUŽITIE
Pretiahnite pružný krúžok cez Twistshake cumlík a uistite sa, že je správne pripevnený. Klip
pripevňujte len k odevu. Pravidelne klip čistite v teplej mydlovej vode a dôkladne opláchnite.
Nevkladajte do vriacej vody, pary, ani nesterilizujte. Nepoužívajte na čistenie rozpúšťadlá a agresívne
prostriedky a zamedzte styk produktu s plochami týmito produktmi čistenými.

