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CZ
UČICÍ PŘÍBOR
- nůž pro bezpečné krájení, lžíce navržená pro velikost sousta batolete a vidlička s jemnými hroty.
MĚKKÝ POVRCH
- protiskluzová úprava a ergonomicky tvarovaný design zajišťují pevné držení v ruce dítěte a motivují
k učení.
BEZPEČNÉ ZAKONČENÍ
- jedinečně tvarovaný okraj zabraňuje spadnutí příboru dítěti do jídla, pokud jej nepoužívá.
Pro bezpečnost a zdraví Vašeho dítěte: VAROVÁNÍ! Výrobek vždy používejte pod dohledem dospělé
osoby. Před každým použitím zkontrolujte a při prvních známkách poškození či opotřebení zahoďte.
Nenechávejte dítě s příborem chodit či běhat. Před podáváním vždy zkontrolujte teplotu pokrmu.
Před každým použitím omyjte ve vodě a šetrném mycím prostředku. Lze mýt v myčce na nádobí,
v horním košíku. Nevkládejte do mikrovlnné trouby. Nevystavujte přímému slunečnímu záření
a zdrojům tepla. Nevkládejte do rozehřáté trouby. Barviva obsažená v potravinách mohou způsobit
zabarvení výrobku. V souladu s normou EN 14372. Vyrobeno z materiálu bez obsahu BPA.
SK
UČIACI PRÍBOR
- nôž pre bezpečné krájanie, lyžica navrhnutá pre veľkosť sústa batoľaťa a vidlička s jemnými hrotmi.
MÄKKÝ POVRCH
- protišmyková úprava a ergonomicky tvarovaný design zaisťujú pevné držanie v ruke dieťaťa a
motivujú k učeniu.
BEZPEČNÉ ZAKONČENIE
- jedinečne tvarovaný okraj zabraňuje spadnutiu príbora dieťaťa do jedla, ak ho nepoužíva.
Pre bezpečnosť a zdravie Vášho dieťaťa: VAROVANIE! Výrobok vždy používajte pod dohľadom
dospelej osoby. Pred každým použitím skontrolujte a pri prvých známkach poškodenia či opotrebenia
zahoďte. Nenechávajte dieťa s príborom chodiť či behať. Pred podávaním vždy skontrolujte teplotu
pokrmu. Pred každým použitím umyte vo vode a šetrnom mycom prostriedku. Je možné umývať
v umývačke riadu, v hornom košíku. Nevkladajte do mikrovlnnej rúry. Nevystavujte priamemu
slnečnému žiareniu a zdrojom tepla. Nevkladajte do rozohriatej rúry. Farbivá obsiahnuté v
potravinách môžu spôsobiť zafarbenie výrobku. V súlade s normou EN 14372. Vyrobeno z materiálu
bez obsahu BPA.

