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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 savičku místo dudlíku.
Dlouhodobé a nepřetržité sání tekutin způsobuje zubní kaz. Vždy zkontrolujte teplotu pokrmu před
podáváním. Před každým použitím savičky ji vždy zkontrolujte, zda nevykazuje známky nadměrného
opotřebení, natáhnutím savičky do všech stran, zejména pokud má dítě již zuby. Při prvním náznaku
poškození savičku vyměňte. Doporučujeme Vám z bezpečnostních a hygienických důvodů vyměnit
savičku po 1-2 měsících používání. Používejte pouze silikonové savičky Twistshake.
Nenechávejte savičku v dosahu přímého slunce nebo zdroje tepla nebo nenechávejte v desinfekčním
prostředku (“sterilizační roztok”) déle, než je doporučeno, může způsobit poškození savičky.
Hygienicky skladujte na tmavém a suchém místě a ne v blízkosti zdroje tepla. Z hygienických důvodů,
pokud je vnitřní povrch láhve nebo savičky poškrábaný nebo jinak poškozený, měla by být
vyměněna.Všechny části balení, které právě nepoužíváte, uchovávejte mimo dosah dětí.
Čištění
Před prvním použitím vložte do vroucí vody nebo sterilizátoru po dobu 5 minut. Používejte
dostatečné množství vody, aby nedošlo k poškození. Tělo z nerezové oceli vložte před sterilizací do
přiloženého ochranného krytu. Ostatní části sterilizujte odděleně. Před každým dalším použitím
důkladně umyjte všechny jednotlivé části lahvičky jemným mycím prostředkem. Doporučuje se ruční
mytí těla z nerezové oceli.
Barviva obsažená v jídlech (např. mrkvová šťáva) mohou výrobek zabarvit nebo ovlivnit jeho zápach.
Toto nemá žádný vliv na vhodnost lahvičky nebo její bezpečnost.
Láhev z ušlechtilé nerezové oceli nelze použít v mikrovlnné troubě (nebezpečí exploze/poškození
materiálu).
Nikdy nenaplňujte láhev sycenými nápoji nebo nápoji, které jsou příliš horké. Do láhve nikdy
nedávejte silné kyseliny nebo alkalické kapaliny. Potraviny a nápoje podávejte pouze v množství
a konzistenci doporučené výrobcem.
V souladu s normou EN 14350.
SK
Pred použitím fľaše či cumlíka si prosím dôkladne prečítajte návod a uschovajte ho.
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. Pred každým použitím cumlíka ho vždy skontrolujte, či nevykazuje
známky nadmerného opotrebenia, natiahnutím cumlíka do všetkých strán, najmä ak má dieťa
už zuby. Pri prvom náznaku poškodenia cumlík vymeňte. Odporúčame Vám z bezpečnostných
a hygienických dôvodov vymeniť cumlík po 1-2 mesiacoch používania. Používajte iba silikónové
cumlíky Twistshake.
Nenechávajte cumlík v dosahu priameho slnka alebo zdroja tepla alebo nenechávajte v dezinfekčnom
prostriedku (“sterilizačný roztok”) dlhšie, než je odporúčané, môže spôsobiť poškodenie cumlíka.
Hygienicky skladujte na tmavom a suchom mieste a nie v blízkosti zdroja tepla. Z hygienických
dôvodov, ak je vnútorný povrch fľaše alebo cumlíka poškriabaný alebo inak poškodený, mali by byť
vymenené. Všetky časti balenia, ktoré práve nepoužívate, uchovávajte mimo dosahu detí.
Čistenie
Pred prvým použitím vložte do vriacej vody alebo sterilizátora po dobu 5 minút. Používajte
dostatočné množstvo vody, aby nedošlo k poškodeniu. Telo z nerezovej ocele vložte pred
sterilizáciou do priloženého ochranného krytu. Ostatné časti sterilizujte oddelene. Pred každým
ďalším použitím dôkladne umyte všetky jednotlivé časti fľaštičky jemným mycím prostriedkom.
Odporúča sa ručné mytie tela z nerezovej ocele.
Farbivá obsiahnuté v jedlách (napr. mrkvová šťava) môžu výrobok zafarbiť alebo ovplyvniť jeho
zápach. Toto nemá žiadny vplyv na vhodnosť fľaštičky alebo jej bezpečnosť.
Fľašu z ušľachtilej nerezovej ocele nie je možné použiť v mikrovlnnej rúre (nebezpečenstvo
explózie/poškodenia materiálu).
Nikdy nenapĺňajte fľašu sýtenými nápojmi alebo nápojmi, ktoré sú príliš horúce. Do fľaše nikdy
nedávajte silné kyseliny alebo alkalické kvapaliny. Potraviny a nápoje podávajte iba v množstve
a konzistencii odporúčanej výrobcom.
V súlade s normou EN 14350.

