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CZ
Před použitím láhve či savičky, prosím, důkladně pročtěte návod a uschovejte.
PRO ZACHOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ DĚTÍ – VAROVÁNÍ!
Produkt vždy používejte pod dohledem dospělé osoby. Nikdy nepoužívejte savičky místo dudlíku.
Dlouhodobé a nepřetržité sání tekutin způsobuje zubní kaz. Vždy zkontrolujte teplotu pokrmu před
podáváním přiložením na citlivou část Vaší pokožky. Všechny části balení, které právě nepoužíváte,
uchovávejte mimo dosah dětí. Nenechávejte savičku v dosahu přímého slunce nebo zdroje tepla
nebo nenechávejte v desinfekčním prostředku (“sterilizační roztok”) déle, než je doporučeno, může
způsobit poškození savičky. Obsah neohřívejte v mikrovlnné troubě, pokrm může díky
nerovnoměrnému ohřátí způsobit opaření dítěte. Pokrm vždy promíchejte, aby byl rovnoměrně
ohřátý a vyzkoušejte jeho teplotu před podáváním. Výrobek lze mýt v myčce na nádobí. Barviva
obsažená v jídlech mohou výrobek zabarvit. Nenechávejte dítě s výrobkem o samotě – hrozí
nebezpečí dušení, pádu nebo jeho rozložení. Pro čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
Nadměrné používání čisticích prostředků může způsobit prasknutí plastových komponentů.
V takovém případě vždy komponenty okamžitě vyměňte. Vlastnosti plastových materiálů mohou být
ovlivněny sterilizací a vysokými teplotami - toto může mít vliv na doléhání víčka. Vždy postupujte
podle instrukcí výrobce kojenecké výživy a nechte vroucí vodu zchladnout před nalitím do lahve.
Čištění
Před použitím všechny části rozložte, vyčistěte a sterilizujte. Vždy produkt omyjte bezprostředně
po použití. Omyjte v teplé mýdlové vodě a důkladně opláchněte. Před manipulací se sterilizovanými
komponenty si vždy pečlivě umyjte ruce.
Sestavení
Umístěte víčko vertikálně na hrdlo lahve tak, aby savička směřovala nahoru pro zajištění těsného
přiléhání víčka.Rukou sejměte víčko a palcem nadzvedněte výstupek na jeho obvodu. Savičku
a šroubovací uzávěr snadněji sestavíte pomocí kroucení opačnými směry nahoru. Zajistěte, aby okraj
savičky seděl rovnoměrně na obvodu šroubovacího víčka.
Údržba
Před prvním použitím vložte na 5 minut do vroucí vody. Zkontrolujte před použitím všechny
komponenty. Zatáhněte za savičku všemi směry. Zahoďte při prvních známkách poškození
či opotřebení. Z hygienických důvodů doporučujeme vyměnit savičku každé 2 měsíce. Savičky
uchovávejte v suché, uzavřené nádobě.
Míchací sítko umožňuje efektivní rozmíchání směsi. Vzduchový ventil předchází kolikám a zajišťuje
rovnoměrný tok. Testy ukazují, že děti krmené pomocí Twistshake Twistflow zaznamenaly menší
výskyt kolik a byly méně neklidné než děti krmené pomocí jiných lahví.

Chytrá nádobka Twistshake je perfektní na výlety! V jednotlivých odděleních můžete skladovat
kojeneckou výživu, ovoce a svačinky. Svou velikostí se snadno vejde do každé tašky. Sešroubujte si
dohromady několik nádobek pro pokrytí potřeby jídel na celý den.
Pět rozdílných stupňů toku v souladu s tempem růstu Vašeho dítěte. Pro Twistshake láhve používejte
pouze Twistshake savičky.
Doporučujeme Vám z hygienických důvodů vyměnit savičky každé dva měsíce používání.
Všechny plastové komponenty jsou vyrobeny z polypropylenu bez obsahu BPA. V souladu s normou
EN 14350.
SK
Pred použitím fľaše či cumlíka si prosím dôkladne prečítajte návod a uschovajte.
PRE ZACHOVANIE BEZPEČNOSTI A ZDRAVIA DETÍ – VAROVANIE!
Produkt vždy používajte pod dohľadom dospelej osoby. Nikdy nepoužívajte cumlíky na fľašu ako
utišujúce cumlíky. Dlhodobé a nepretržité satie tekutín spôsobuje zubný kaz. Vždy skontrolujte
teplotu pokrmu pred podávaním priložením na citlivú časť Vašej pokožky. Všetky časti balenia, ktoré
práve nepoužívate, uchovávajte mimo dosahu detí. Nenechávajte cumlík v dosahu priameho slnka
alebo zdroja tepla alebo nenechávajte v dezinfekčnom prostriedku (“sterilizačný roztok”) dlhšie, než
je odporúčané, môže spôsobiť poškodenie cumlíka. Obsah neohrievajte v mikrovlnnej rúre, pokrm
môže vďaka nerovnomernému ohriatiu spôsobiť oparenie dieťaťa. Pokrm vždy premiešajte, aby bol
rovnomerne ohriaty a vyskúšajte jeho teplotu pred podávaním. Výrobok je možné umývať
v umývačke riadu. Farbivá obsiahnuté v jedlách môžu výrobok zafarbiť. Nenechávajte dieťa
s výrobkom o samote – hrozí nebezpečenstvo dusenia, pádu alebo jeho rozloženia. Pre čistenie
nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Nadmerné používanie čistiacich prostriedkov môže
spôsobiť prasknutie plastových komponentov. V takom prípade vždy komponenty okamžite vymeňte.
Vlastnosti plastových materiálov môžu byť ovplyvnené sterilizáciou a vysokými teplotami - toto môže
mať vplyv na doliehanie viečka. Vždy postupujte podľa inštrukcií výrobcu dojčenskej výživy a nechajte
vriacu vodu schladnúť pred naliatím do fľaše.
Čistenie
Pred použitím všetky časti rozložte, vyčistite a sterilizujte. Vždy produkt umyte bezprostredne
po použití. Umyte v teplej mydlovej vode a dôkladne opláchnite. Pred manipuláciou
so sterilizovanými komponentmi si vždy starostlivo umyte ruky.
Zostavenie
Umiestnite viečko vertikálne na hrdlo fľaše tak, aby cumlík smeroval nahor pre zaistenie tesného
priliehania viečka. Rukou zložte viečko a palcom nadzdvihnite výstupok na jeho obvode. Cumlík
a skrutkovací uzáver ľahšie zostavíte pomocou krútenia opačnými smermi nahor. Zaistite, aby okraj
cumlíka sedel rovnomerne na obvode skrutkovacieho viečka.
Údržba
Pred prvým použitím vložte na 5 minút do vriacej vody. Skontrolujte pred použitím všetky
komponenty. Zatiahnite za cumlík všetkými smermi. Zahoďte pri prvých známkach poškodenia či
opotrebenia. Z hygienických dôvodov odporúčame vymeniť cumlík každé 2 mesiace. Cumlíky
uchovávajte v suchej uzavretej nádobe.

Miešacie sitko umožňuje efektívne rozmiešanie zmesi. Vzduchový ventil predchádza kolikám a
zaisťuje rovnomerný tok. Testy ukazujú, že deti kŕmené pomocou Twistshake Twistflow zaznamenali
menší výskyt kolík a boli menej nepokojné než deti kŕmené pomocou iných fliaš.
Nádobka Twistshake je perfektná na výlety! V jednotlivých oddeleniach môžete skladovať dojčenskú
výživu, ovocie a desiaty. Svojou veľkosťou sa ľahko vojde do každej tašky. Priskrutkujte si dohromady
niekoľko nádobiek pre pokrytie potreby jedál na celý deň.
Päť rozdielnych stupňov toku v súlade s tempom rastu Vášho dieťaťa. Pre Twistshake fľaše používajte
iba Twistshake cumlíky.
Odporúčame Vám z hygienických dôvodov vymeniť cumlíky každé dva mesiace používania.
Všetky plastové komponenty sú vyrobené z polypropylénu bez obsahu BPA. V súlade s normou EN
14350.

