Protiskluzová Podložka Click Mat + talíř 6+m + miska 6+m + dělený talíř 6+m
Protišmyková Podložka Click Mat + tanier 6+m + miska 6+m + delený tanier 6+m
Distributor:
DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 00 Brno, ČR
DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, SK
CZ
SKLADOVACÍ VÍČKO
Pomocí víčka je talíř či miska pevně uzavřená ke skladování. Jednoduše připněte další Twisthake
misku nebo talíř pomocí Twistclick systému pro snadné skladování či na cesty.
PROTISKLUZOVÁ MISKA
Jednoduše se čistí díky Easy-Scoop stěnám. Miska může být připevněna k protiskluzové podložce
Twistshake pomocí systému Twistclick. Protiskluzová podložka pomáhá předcházet vysypání pokrmu.
PROTISKLUZOVÝ TALÍŘ, DĚLENÝ TALÍŘ
Jednoduše se čistí díky Easy-Scoop stěnám. Talíř je možno připevnit buď k protiskluzové podložce
NON-SLIP nebo k další misce pomocí EASYSTACK systému. Protiskluzová podložka pomáhá
předcházet vysypání pokrmu.
Protiskluzová podložka NON-SLIP
Protiskluzová podložka NON SLIP chrání stůl před skvrnami. Podložka je pomocí vakua pevně
uchycena k povrchu, což znemožňuje posouvání podložky po stole. Pomocí systému Twistclick
připevněte libovolnou Twistshake misku nebo talíř.
Pro zachování bezpečí a zdraví Vašeho dítěte: Varování! Před použitím talíře či misky Twistshake
si prosím pečlivě pročtěte přiložené instrukce. Prosím, uschovejte návod pro případ budoucí potřeby,
obsahuje důležité informace. Produkt vždy používejte pod dohledem dospělé osoby. Před každým
použitím zkontrolujte a zahoďte při známkách opotřebení či poškození. Před podáváním vždy
zkontrolujte teplotu pokrmu. Před i po každém použití očistěte. Omyjte v teplé mýdlové vodě
a důkladně opláchněte. Nepoužívejte rozpouštědla a agresivní čisticí prostředky. Nevkládejte
do rozehřáté trouby. Nepoužívejte v mikrovlnné troubě funkci gril. Pokud výrobek používáte
k ohřívání jídla, nikdy nepřidávejte příliš mnoho oleje či cukru. Dbejte zvýšené opatrnosti při ohřívání
v mikrovlnné troubě. Vždy před podáváním pokrm promíchejte pro rovnoměrné ohřátí a vyzkoušejte
teplotu. Chraňte před přímým slunečním zářením a zdroji tepla. Vyvarujte se použití ostrých či
těžkých předmětů, které mohou výrobek poškodit. Lze mýt v myčce nádobí, v horním košíku. Barviva
obsažená v potravinách mohou způsobit zabarvení produktu. V souladu s normou EN 14372:2004.
Vyrobeno z materiálu bez obsahu BPA.

SK
SKLADOVACIE VIEČKO
Pomocou viečka je tanier či miska pevne uzatvorená na skladovanie. Jednoducho pripnete ďalšiu
Twisthake misku alebo tanier pomocou Twistclick systému pre jednoduché skladovanie či na cesty.

PROTIŠMYKOVÁ MISKA
Jednoducho sa čistí vďaka Easy-Scoop stenám. Miska môže byť pripevnená k protišmykovej podložke
Twistshake pomocou systému Twistclick. Protišmyková podložka pomáha predchádzať vysypaniu
pokrmu.
PROTIŠMYKOVÝ TANIER, DELENÝ TANIER
Jednoducho sa čistí vďaka Easy-Scoop stenám, padnúcim sadám príborov Twistshake. Tanier je
možné pripevniť buď k protišmykovej podložke NON-SLIP alebo k ďalšej miske pomocou EASYSTACK
systému. Protišmyková podložka pomáha predchádzať vysypaniu pokrmu.
Protišmyková podložka NON-SLIP
Protišmyková podložka NON SLIP chráni stôl pred škvrnami. Podložka je pomocou vákua pevne
uchytená k povrchu, čo znemožňuje posúvanie podložky po stole. Pomocou systému Twistclick
pripevnite ľubovoľnú Twistshake misku alebo tanier.
Pre zachovanie bezpečia a zdravia Vášho dieťaťa: Varovanie! Pred použitím taniera či misky
Twistshake si prosím starostlivo prečítajte priložené inštrukcie. Prosím, uschovajte návod pre prípad
budúcej potreby, obsahuje dôležité informácie. Produkt vždy používajte pod dohľadom dospelej
osoby. Pred každým použitím skontrolujte a zahoďte pri známkach opotrebenia či poškodenia. Pred
podávaním vždy skontrolujte teplotu pokrmu. Pred i po každom použití očistite. Umyte v teplej
mydlovej vode a dôkladne opláchnite. Nepoužívajte rozpúšťadla a agresívne čistiace prostriedky.
Nevkladajte do rozohriatej rúry. Nepoužívajte v mikrovlnnej rúre funkciu gril. Ak výrobok používate
na ohrievanie jedla, nikdy nepridávajte príliš veľa oleja či cukru. Dbajte zvýšenú opatrnosť pri
ohrievaní v mikrovlnnej rúre. Vždy pred podávaním pokrm premiešajte pre rovnomerné ohriatie a
vyskúšajte teplotu. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a zdrojmi tepla. Vyvarujte sa použitiu
ostrých či ťažkých predmetov, ktoré môžu výrobok poškodiť. Je možné umývať v umývačke riadu, v
hornom košíku. Farbivá obsiahnuté v potravinách môžu spôsobiť zafarbenie produktu. V súlade s
normou EN 14372:2004.
Vyrobeno z materiálu bez obsahu BPA.

