Kousátko chladicí, Hryzadlo chladiace
Distributor:
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CZ
Zklidňující chladivý efekt
- pomáhá miminko zklidnit pomocí chladivého efektu v období růstu zoubků
Snadné uchopení
- lehká konstrukce umožňuje snadné uchopení
Další návod naleznete uvnitř balení. V souladu s normou EN 71.
Před použitím Twistshake kousátka, prosím, pročtěte si podrobně přiložený návod. Návod uschovejte
pro případ budoucího použití, obsahuje důležité informace.
PRO ZACHOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A ZDRAVÍ DĚTÍ – VAROVÁNÍ!
Nikdy nepřivazujte ke kousátku šňůrky nebo tkaničky, hrozí možnost uškrcení. Před použitím pečlivě
prohlédněte. Zahoďte při prvních známkách poškození či opotřebení. Nikdy na kousátko neaplikujte
sladké potraviny či tekutiny, což by mohlo způsobit zubní kaz. Pokud kousátko uvízne v ústech,
zachovejte klid. Kousátko nemůže být spolknuto a je uzpůsobeno pro podobné situace. Velmi jemně
odstraňte z úst. Po 12 měsících používání, prosím, výrobek vyměňte za nový. Nevkládejte do mrazáku,
vždy chlaďte pouze v chladničce. Nikdy nemyjte výrobek v myčce nádobí, hrozí poškození. Nepoužívejte
k čištění rozpouštědla a agresivní prostředky. Nadměrné používání čisticích prostředků může způsobit
prasknutí plastových komponentů. V takovém případě vždy komponenty okamžitě vyměňte. Chraňte
před přímým slunečním zářením a zdroji tepla, může způsobit poškození. KOUSÁTKO NIKDY
NESTERILIZUJE A NEVAŘTE. Před prvním použitím omyjte. Vždy umývejte bezprostředně po používání.
Omyjte teplou mýdlovou vodou a důkladně opláchněte. Vyrobeno z materiálu bez obsahu BPA.
SK
Upokojujúci chladivý efekt
- pomáha bábätko upokojiť pomocou chladivého efektu v období rastu zúbkov
Jednoduché uchopenie
- ľahká konštrukcia umožňuje jednoduché uchopenie

Ďalší návod nájdete vo vnútri balenia. V súlade s normou EN 71.
Pred použitím Twistshake hryzadla, si prosím, prečítajte podrobne priložený návod. Návod uschovajte
pre prípad budúceho použitia, obsahuje dôležité informácie.
PRE ZACHOVANIE BEZPEČNOSTI A ZDRAVIA DETÍ – VAROVANIE!

Nikdy nepripínajte k hryzadlu šnúrky, hrozí možnosť uškrtenia. Pred použitím starostlivo prehliadnite.
Zahoďte pri prvých známkach poškodenia či opotrebenia. Nikdy na hryzadlo neaplikujte sladké potraviny
či tekutiny, pretože by mohlispôsobiť zubný kaz. Ak hryzadlo uviazne v ústach, zachovajte pokoj.
Hryzadlo nemôže byť prehltnuté a je uspôsobené pre podobné situácie. Veľmi jemne odstráňte z úst. Po
12 mesiacoch používania, prosím, výrobok vymeňte za nový. Nevkladajte do mrazničky, vždy chlaďte iba
v chladničke. Nikdy neumývajte výrobok v umývačke riadu, hrozí poškodenie. Nepoužívajte na čistenie
rozpúšťadlá a agresívne prostriedky. Nadmerné používanie čistiacich prostriedkov môže spôsobiť
prasknutie plastových komponentov. V takom prípade vždy komponenty okamžite vymeňte. Chráňte
pred priamym slnečným žiarením a zdrojmi tepla, môžu spôsobiť poškodenie. HRYZADLO NIKDY
NESTERILIZUJE A NEVARTE. Pred prvým použitím umyte. Vždy umývajte bezprostredne po používaní.
Umyte teplou mydlovou vodou a dôkladne opláchnite. Vyrobeno z materiálu bez obsahu BPA.

