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Návod na použití nerezové termosky s dvojitou stěnou
Při manipulaci s horkými potravinami nebo tekutinami je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Před
podáním přípravku Vašemu dítěti vždy otestujte teplotu potraviny. Před prvním použitím vyčistěte
všechny části výrobku. Jemně odstraňte silikonové těsnění ve víčku a protiskluzový kryt ve spodní
části. Nejlepších výsledků při čištění dosáhnete pomocí směsi vody a jedlé sody nebo tekutého
prostředku na nádobí. Po čištění a před použitím termosku důkladně opláchněte. Termoska by měla
být pravidelně čištěna. Nemyjte v myčce na nádobí. Po čištění nechte všechny části výrobku
uschnout. Před použitím termosky po čistění se ujistětě, že je silikonové těsnění nasazeno zpět do
víčka. Nevkládejte do mrazáku ani nevystavujte produkt mrazu po delší dobu.
Odolná a lehká nádoba na potraviny s rukojetí, inteligentní skládací nerezová lžička ve víčku,
termoska je odolná proti bakteriím. Pro maximální tepelnou funkčnost naplňte termosku až po
spodní okraj hrdla termosky.
V souladu s nařízením (EU) č. 10/2011, nařízením (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech
určených pro styk s potravinami.
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Návod na použitie nerezovej termosky s dvojitou stenou
Pri manipulácii s horúcimi potravinami alebo tekutinami je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť. Pred
podaním prípravku Vášmu dieťaťu vždy otestujte teplotu potraviny. Pred prvým použitím vyčistite
všetky časti výrobku. Jemne odstráňte silikónové tesnenie vo viečku a protišmykový kryt v spodnej
časti. Najlepšie výsledky pri čistení dosiahnete pomocou zmesi vody a jedlej sódy alebo tekutého
prostriedku na riad. Po čistení a pred použitím termosku dôkladne opláchnite. Termoska by mala byť
pravidelne čistená. Neumývajte v umývačke na riad. Po čistení nechajte všetky časti výrobku uschnúť.
Pred použitím termosky po čistení sa uistite, že je silikónové tesnenie nasadené späť do viečka.
Nevkladajte do mrazáku ani nevystavujte produkt mrazu po dlhšiu dobu.
Odolná a ľahká nádoba na potraviny s rukoväťou, inteligentná skladacia nerezová lyžička vo viečku,
termoska je odolná proti baktériám. Pre maximálnu tepelnú funkčnosť naplňte termosku až po
spodný okraj hrdla termosky.
V súlade s nariadením (EU) č. 10/2011, nariadením (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch
určených pre styk s potravinami.

