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Před použitím láhve Twistshake si prosím pečlivě pročtěte a uschovejte návod k použití. Pro
zachování bezpečnosti a zdraví Vašeho dítěte: VAROVÁNÍ!
Prohlédněte před každým použitím a zahoďte v případě prvních známek poškození či opotřebení.
Vždy používejte pod dohledem dospělé osoby. Nikdy nepoužívejte pítko nebo brčko místo dudlíku.
Časté a dlouhodobé sání tekutin způsobuje zubní kaz. Před podáváním vždy zkontrolujte teplotu
pokrmu. Neumožněte dítěti hrát si s malými částmi výrobku nebo se při konzumaci s výrobkem
pohybovat, hrozí nebezpečí udušení, pádu nebo rozložení výrobku. Všechny komponenty, které
právě nepoužíváte, uchovávejte mimo dosah dětí. Neohřívejte obsah v mikrovlnné troubě – může
pokrm ohřát nerovnoměrně a způsobit opaření dítěte. Ohřátý pokrm vždy dobře promíchejte
pro zajištění rovnoměrné teploty a před podáváním zkontrolujte.
Upozornění
Před prvním použitím umístěte na 5 minut do vroucí vody pro zajištění hygienického použití.
Vyčistěte před každým použitím. Nesterilizujte žádnou část výrobku v mikrovlnné troubě bez použití
sterilizátoru určeného pro mikrovlnné trouby. Před podáním dítěti se ujistěte, že kelímek je správně
a kompletně složený dle návodu. Kelímky s pítkem jsou určeny pro ředěné nápoje. Nejlepším
nápojem pro dítě je voda nebo mléko. Nepoužívejte pro perlivé nápoje, umělé mléko nebo horké
nápoje, hrozí ucpání ventilu a jeho poškození nebo protékání. Nikdy nadměrně neutahujte víčko
kelímku s pítkem. Nevkládejte do mrazáku. Z hygienických důvodů a opotřebení doporučujeme
vyměnit silikonový ventil každé 2 měsíce. Barviva obsažená v potravinách mohou způsobit zabarvení
produktu.
Čištění a sterilizace
Očistěte před každým použitím. Vždy omyjte ihned po použití v teplé mýdlové vodě a důkladně
opláchněte. Nepoužívejte k čištění rozpouštědla a agresivní prostředky a zamezte styku výrobku s
takto ošetřenými povrchy. Všechny kelímky lze sterilizovat v páře (elektricky a v mikrovlnné troubě),
vroucí vodě nebo roztoku studené vody a sterilizačního prostředku.
Skladování a použití
Nevystavujte přímému slunečnímu záření a zdrojům tepla. Nevkládejte do rozehřáté trouby.
Twistshake láhev:
• OVOCNÝ STŘIK! Smíchejte vodu s čerstvým ovocem pomocí systému FRUIT MIXER.
• Neprotéká!
• Nevylévá se.
• Měkká držátka pro snadné uchopení malou ručičkou.
• Lze mýt v myče, v horním košíku.
• Vyrobeno z materiálu bez obsahu BPA.
• Víčka lze použít pro libovolnou Twistshake láhev .

VAROVÁNÍ! Pro bezpečnost a zdraví Vašeho dítěte: Před prvním použitím výrobek očistěte.
Používejte pouze s produkty Twistshake. Všechny plastové komponenty jsou vyrobeny
z polypropylenu bez obsahu BPA. Další informace naleznete v přiloženém návodu. V souladu
s normou EN 14350.
SK
Pred použitím fľaše Twistshake si prosím starostlivo prečítajte a uschovajte návod na použitie.
Pre zachovanie bezpečnosti a zdravia Vášho dieťaťa: VAROVANIE!
Prehliadnite pred každým použitím a zahoďte v prípade prvých známok poškodenia či opotrebenia.
Vždy používajte pod dohľadom dospelej osoby. Nikdy nepoužívajte náustok alebo slamku namiesto
cumlíka. Časté a dlhodobé satie tekutín spôsobuje zubný kaz. Pred podávaním vždy skontrolujte
teplotu pokrmu. Neumožnite dieťaťu hrať sa s malými časťami výrobku alebo sa pri konzumácii
s výrobkom pohybovať, hrozí nebezpečenstvo udusenia, pádu alebo rozloženia výrobku. Všetky
komponenty, ktoré práve nepoužívate, uchovávajte mimo dosahu detí. Neohrievajte obsah
v mikrovlnnej rúre – môže pokrm ohriať nerovnomerne a spôsobiť oparenie dieťaťa. Ohriaty pokrm
vždy dobre premiešajte pre zaistenie rovnomernej teploty a pred podávaním skontrolujte.
Upozornenie
Pred prvým použitím umiestnite na 5 minút do vriacej vody pre zaistenie hygienického použitia.
Vyčistite pred každým použitím. Nesterilizujte žiadnu časť výrobku v mikrovlnnejrúre bez použitia
sterilizátora určeného pre mikrovlnné rúry. Pred podaním dieťaťu sa uistite, že pohárik je správne
a kompletne zložený podľa návodu. Poháriky s náustkom sú určené pre riedené nápoje. Najlepším
nápojom pre dieťa je voda alebo mlieko. Nepoužívajte pre perlivé nápoje, umelé mlieko alebo horúce
nápoje, hrozí upchanie ventilu a jeho poškodenie alebo pretekanie. Nikdy nadmerne neuťahujte
viečko pohárika s náustkom. Nevkladajte do mrazničky. Z hygienických dôvodov a opotrebenia
odporúčame vymeniť silikónový ventil každé 2 mesiace. Farbivá obsiahnuté v potravinách môžu
spôsobiť zafarbenie produktu.
Čistenie a sterilizácia
Očistite pred každým použitím. Vždy umyte ihneď po použití v teplej mydlovej vode a dôkladne
opláchnite. Nepoužívajte na čistenie rozpúšťadla a agresívne prostriedky a zamedzte styku výrobku
s takto ošetrenými povrchmi. Všetky poháriky je možné sterilizovať v pare (elektricky a v mikrovlnnej
rúre), vriacej vode alebo roztoku studenej vody a sterilizačného prostriedku.
Skladovanie a použitie
Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a zdrojom tepla. Nevkladajte do rozohriatej rúry.
Twistshake Flaša:
• OVOCNÝ STRIK! Zmiešajte vodu s čerstvým ovocím pomocou systému FRUIT MIXER.
• Nepreteká!
• Nevylieva sa.
• Mäkké držadlá pre ľahké uchopenie malou ručičkou.
• Je možné umývať v umývačke riadu, v hornom košíku.
• Vyrobené z materiálu bez obsahu BPA.
• Viečka je možné použiť pre ľubovoľnou Twistshake flašu.

VAROVANIE! Pre bezpečnosť a zdravie Vášho dieťaťa: Pred prvým použitím výrobok očistite.
Používajte iba s produktmi Twistshake. Všetky plastové komponenty sú vyrobené z polypropylénu
bez obsahu BPA. Ďalšie informácie nájdete v priloženom návode. V súlade s normou EN 14350.

